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พระเยซู เป็ น
พระวาทะของพระเจ้า
ในเริ2 มแรกนั7 นพระวาทะทรง
เป็ นอยู่ แล้ ว และพระวาทะ
ทรงอยู่ กั บพระเจ้ า และพระ
วาทะทรงเป็ นพระเจ้ า
2ในเริ2 มแรกนั7 นพระองค์น7 ั นทรง
อยู่ กับพระเจ้ า
พระเยซู
ผู เ้ นรมิตสร้าง
สิงสารพัด
3 พระองค์ ท รงสร้ างสิ2 งทั7 งปวง
ขึ7 นมา และในบรรดาสิ2 งที2เป็ นมา
นั7 น ไม่ มีสักสิ2 งเดียวที2ได้ เป็ นมา
นอกเหนือพระองค์
4ในพระองค์มีชีวิต และชี วิตนั7 น
เป็ นความสว่ างของมนุ ษย์ ท7 ั ง
ปวง
5 ความสว่ างนั7 นส่ อ งเข้ ามาใน
ความมืด และความมืดหาได้ เข้ า
ใจความสว่ างไม่
ภารกิจของยอห์น
ผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
6มี ชายคนหนึ2 งที2 พระเจ้ าทรงใช้
มา ชื2 อยอห์ น

1

John

Christ, the Word of God
In the beginning was the
Word, and the Word was
with God, and the Word was
God.
2 The same was in the beginning with God.
Christ,
Creator of All Things
3 All things were made by
him; and without him was not
any thing made that was
made.
4 In him was life; and the life
was the light of men.
5 And the light shineth in
darkness; and the darkness
comprehended it not.
The Ministry of
John the Baptist
6 There was a man sent from
God, whose name was John.
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7ท่านผู้ น7 ี มาเพื2 อเป็ นพยาน เพื2 อ
เป็ นพยานถึงความสว่ างนั7 น เพื2 อ
คนทั7 งปวงจะได้ มี ความเชื2 อ
เพราะท่าน
8ท่ านไม่ ใช่ ความสว่ างนั7 น แต่
ทรงใช้ มา เพื2 อเป็ นพยานถึ ง
ความสว่ างนั7 น
9เป็ นความสว่ างแท้ น7 ั น ซึ2 งส่ อง
สว่ างแก่ ทุกคนที2เข้ ามาในโลก
10 พระองค์ทรงอยู่ ในโลก และ
พระองค์ ได้ ทรงสร้ างโลก และ
โลกหาได้ ร้ ู จักพระองค์ไม่
พระสัญญายิงใหญ่
แก่ ผู ท้ ีเชื อ
11 พระองค์ ไ ด้ เสด็ จมายั งพวก
ของพระองค์ และพวกของพระ
องค์ น7 ั นหาได้ ต้ อนรั บพระองค์
ไม่
12 แต่ ส่ วนบรรดาผู้ ที2 ต้ อนรั บ
พระองค์ พระองค์ ทรงประทาน
อํา นาจให้ เขาเป็ นบุ ต รของพระ
เจ้ า คือคนทั7งหลายที2เชื2 อในพระ
นามของพระองค์
13 ซึ2 งมิ ได้ เกิ ดจากเลื อด หรื อ
จากความประสงค์ ของเนื7 อหนั ง
หรื อจากความประสงค์ ของ
มนุ ษย์ แต่ จากพระเจ้ า
พระเยซู ทรงรับสภาพมนุ ษย์
14 และพระวาทะได้ รั บ สภาพ
ของเนื7 อหนั ง และทรงอยู่ ท่ ามกลางเรา (และเราทั7 งหลายได้
เห็ นสง่ าราศี ของพระองค์ คื อ
สง่ าราศี อั นสมกั บพระบุ ตรองค์
เดี ยวที2 บั งเกิ ดจากพระบิ ดา)
บริ บู รณ์ ด้ วยพระคุ ณและความ

ยอห์ น / John 1
7 The same came for a witness, to bear witness of the
Light, that all men through
him might believe.
8 He was not that Light, but
was sent to bear witness of
that Light.
9 That was the true Light,
which lighteth every man that
cometh into the world.
10 He was in the world, and
the world was made by him,
and the world knew him not.
Great Promise
to Believers
11 He came unto his own, and
his own received him not.
12 But as many as received
him, to them gave he power to
become the sons of God, even
to them that believe on his
name:
13 Which were born, not of
blood, nor of the will of the
flesh, nor of the will of man,
but of God.
Christ is Made Man
14 And the Word was made
flesh, and dwelt among us,
(and we beheld his glory, the
glory as of the only begotten
of the Father,) full of grace
and truth.
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จริง

คําพยานของยอห์น
ผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
15 ยอห์ น ได้ เป็ นพยานถึ งพระ
องค์ และร้ องประกาศว่ า "นี2
แหละคื อพระองค์ผ้ ู ท2ี ข้าพเจ้ าได้
กล่ าวถึ งว่ า พระองค์ ผ้ ู เสด็จมา
ภายหลั ง ข้ าพเจ้ าทรงเป็ นใหญ่
กว่ าข้ าพเจ้ า เพราะว่ าพระองค์
ทรงดํารงอยู่ ก่อนข้ าพเจ้ า"
16 และเราทั7 งหลายได้ รั บ จาก
ความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็ น
พระคุณซ้ อนพระคุณ
17 เพราะว่ าได้ ทรงประทานพระ
ราชบั ญญั ติ น7 ั นทางโมเสส ส่ วน
พระคุ ณและความจริ งมาทาง
พระเยซูคริสต์
18 ไม่ มี ใครเคยเห็ น พระเจ้ า ใน
เวลาใดเลย พระบุ ตรองค์ เดี ยว
ที2 บั งเกิ ดมา ผู้ ทรงสถิ ตในพระ
ทรวงของพระบิ ดา พระองค์ ได้
ทรงสําแดงพระเจ้ าแล้ ว
19 นี2 แหละเป็ นคํา พยานของ
ยอห์ น เมื2 อพวกยิวส่ งพวกปุโรหิ ตและพวกเลวี จากกรุ งเยรู ซาเล็มไปถามท่ านว่ า "ท่ านคื อ
ผู้ ใด"
20 ท่ านได้ ยอมรั บ และมิ ได้
ปฏิเสธ แต่ ได้ ยอมรับว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ พระคริสต์"
21 เขาทั7 งหลายจึ ง ถามท่ า นว่ า
"ถ้ าเช่ นนั7 น ท่ านเป็ นใครเล่ า
ท่ านเป็ นเอลี ยาห์ หรื อ" ท่ าน
ตอบว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่ ใช่ เอลียาห์ "
"ท่ านเป็ นศาสดาพยากรณ์ ผ้ ู นั7 น

ยอห์ น / John 1
The Witness of
John the Baptist
15 John bare witness of him,
and cried, saying, This was he
of whom I spake, He that
cometh after me is preferred
before me: for he was before
me.
16 And of his fulness have all
we received, and grace for
grace.
17 For the law was given by
Moses, but grace and truth
came by Jesus Christ.
18 No man hath seen God at
any time; the only begotten
Son, which is in the bosom of
the Father, he hath declared
him.
19 And this is the record of
John, when the Jews sent
priests and Levites from
Jerusalem to ask him, Who art
thou?
20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am
not the Christ.
21 And they asked him, What
then? Art thou Elias? And he
saith, I am not. Art thou that
prophet? And he answered,
No.
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หรือ" และท่านตอบว่ า "มิได้ "
22 คนเหล่ า นั7 นจึ ง ถามท่ า นว่ า
"ท่านเป็ นใคร เพื2 อเราจะได้ ตอบ
ผู้ ที2 ใช้ เรามา ท่ านกล่ าวว่ าท่ าน
เป็ นใคร"
23 ท่ านตอบว่ า "เราเป็ นเสี ยง
ของผู ้ที ร อ้ งในถิ นทุ รกันดารว่ า
`จงกระทํา มรรคาขององค์ พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าให้ตรงไป' ตามที2อิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์ได้ กล่ าวไว้ "
24 ฝ่ ายผู้ ที2 ได้ รั บใช้ มานั7 นเป็ น
ของพวกฟาริสี
25 เขาเหล่ านั7 นก็ได้ ถามท่ านว่ า
"ถ้ าท่ านไม่ ใช่ พระคริ สต์ หรื อ
เอลี ยาห์ หรื อศาสดาพยากรณ์
ผู้ นั7 นแล้ ว ทํา ไมท่ านจึ งทํา พิ ธี
บัพติศมา"
26 ยอห์ นได้ ตอบเขาเหล่ านั7 นว่ า
"ข้ าพเจ้ าให้ บั พติ ศ มาด้ วยนํา7
แต่ มี พระองค์ หนึ2 งซึ2 งประทับอยู่
ในหมู่ พวกท่านนั7 น ท่านไม่ ร้ ู จัก
27 พระองค์น7 ั นแหละ ผู้ เสด็จมา
ภายหลั ง ข้ าพเจ้ าทรงเป็ นใหญ่
กว่ าข้ าพเจ้ า แม้ สายรั ดฉลอง
พระบาทของพระองค์ ข้ าพเจ้ าก็
ไม่ บังควรที2จะแก้ "
28 เหตุ การณ์ น7 ี เกิ ดขึ7 นที2 เบธาบาราฟากแม่ นํา7 จอร์ แดนข้ าง
โน้ น อันเป็ นที2ซ2ึ งยอห์ นกําลังให้
บัพติศมาอยู่
พระเมษโปดกของพระเจ้า
คือลู กแกะของพระเจ้า
29 วั นรุ่ งขึ7 นยอห์ นเห็ นพระเยซู
กํา ลั งเสด็จมาทางท่ าน ท่ านจึ ง
กล่ าวว่ า "จงดูพระเมษโปดกของ

ยอห์ น / John 1
22 Then said they unto him,
Who art thou? that we may
give an answer to them that
sent us. What sayest thou of
thyself?
23 He said, I am the voice of
one crying in the wilderness,
Make straight the way of the
Lord, as said the prophet Esaias.
24 And they which were sent
were of the Pharisees.
25 And they asked him, and
said unto him, Why baptizest
thou then, if thou be not that
Christ, nor Elias, neither that
prophet?
26 John answered them, saying, I baptize with water: but
there standeth one among you,
whom ye know not;
27 He it is, who coming after
me is preferred before me,
whose shoe's latchet I am not
worthy to unloose.
28 These things were done in
Bethabara beyond Jordan,
where John was baptizing.
The Lamb of God
29 The next day John seeth
Jesus coming unto him, and
saith, Behold the Lamb of
God, which taketh away the
sin of the world.
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พระเจ้ า ผู้ ทรงรับความผิ ดบาป
ของโลกไปเสีย
30 พระองค์ น7 ี แหละที2ข้าพเจ้ าได้
กล่ าวว่ า `ภายหลังข้ าพเจ้ าจะมีผ้ ู
หนึ2 งเสด็จมาเป็ นใหญ่ กว่ าข้ าพเจ้ า เพราะว่ าพระองค์ทรงดํารง
อยู่ ก่อนข้ าพเจ้ า'
31 ข้ าพเจ้ าเองก็ ไม่ ได้ ร้ ู จั กพระ
องค์ แต่ เพื2 อให้ พระองค์ ทรง
เป็ นที2 ประจั กษ์ แก่ พวกอิสราเอล
ข้ าพเจ้ าจึ ง ได้ มาให้ บั พ ติ ศมา
ด้ วยนํา7 "
32 และยอห์ น กล่ า วเป็ นพยาน
ว่ า "ข้ าพเจ้ าเห็ นพระวิ ญญาณ
เหมื อนดั งนกเขาเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ และทรงสถิ ตบนพระ
องค์
33 ข้ าพเจ้ าเองไม่ ร้ ู จั กพระองค์
แต่ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงใช้ ให้
ข้ าพเจ้ าให้ บั พติ ศมาด้ วยนํา7
พระองค์ น7 ั นได้ ตรั ส กั บข้ าพเจ้ า
ว่ า `เมื2 อเจ้ าเห็ นพระวิ ญญาณ
เสด็ จลงมาและสถิ ต อยู่ บนผู้ ใด
ผู้ นั7 นแหละเป็ นผู้ ให้ บั พติ ศมา
ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ\ '
34 และข้ าพเจ้ าก็ ไ ด้ เห็ น แล้ ว
และได้ เป็ นพยานว่ า พระองค์ น7 ี
แหละ เป็ นพระบุ ตรของพระ
เจ้ า"
พระราชกิจของพระเยซู
อันดรู วช์ กั ชวนเปโตร
35 รุ่ งขึ7 นอีกวันหนึ2 งยอห์ นกําลั ง
ยืนอยู่ กับสาวกของท่านสองคน
36 และท่ านมองดู พระเยซู ขณะ
ที2 พระองค์ ทรงดํา เนิ นและกล่ าว

ยอห์ น / John 1
30 This is he of whom I said,
After me cometh a man which
is preferred before me: for he
was before me.
31 And I knew him not: but
that he should be made manifest to Israel, therefore am I
come baptizing with water.
32 And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove,
and it abode upon him.
33 And I knew him not: but he
that sent me to baptize with
water, the same said unto me,
Upon whom thou shalt see the
Spirit descending, and remaining on him, the same is he
which baptizeth with the Holy
Ghost.
34 And I saw, and bare record
that this is the Son of God.
Jesus’ Ministry;
Andrew Wins Peter
35 Again the next day after
John stood, and two of his
disciples;
36 And looking upon Jesus as
he walked, he saith, Behold
the Lamb of God!
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ว่ า "จงดูพระเมษโปดกของพระ
เจ้ า"
37 สาวกสองคนนั7 นได้ ยิ นท่ า น
พูดเช่ นนี7 เขาจึงติดตามพระเยซู
ไป
38 พระเยซู ทรงเหลี ยวหลั งและ
ทอดพระเนตรเห็ นเขาตามพระ
องค์มา จึงตรัสถามเขาว่ า "ท่าน
หาอะไร" และเขาทั7งสองทู ลพระ
องค์ว่า "รับบี" (ซึ2 งแปลว่ าอาจารย์) "ท่านอยู่ ท2ีไหน"
39 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "มา
ดู เถิ ด" เขาก็ไปและเห็ นที2 ซ2ึ ง
พระองค์ ทรงอาศั ย และวั น
นั7 นเขาก็ ไ ด้ พั กอยู่ กั บพระองค์
เพราะขณะนั7 นประมาณสี2 โมง
เย็นแล้ ว
40 คนหนึ2 งในสองคนที2 ได้ ยิ น
ยอห์ นพู ด และได้ ติ ดตามพระ
องค์ ไปนั7 น คื ออั นดรู ว์น้ องชาย
ของซีโมนเปโตร
41 แล้ วอั นดรู ว์ ก ็ ไปหาซี โมนพี2
ชายของตนก่ อน และบอกเขาว่ า
"เราได้ พบพระเมสสิ ยาห์ แล้ ว"
ซึ2 งแปลว่ าพระคริสต์
42 อั น ดรู ว์ จึ ง พาซี โมนไปเฝ้ า
พระเยซู และเมื2 อพระเยซู ทรง
ทอดพระเนตรเขาแล้ วจึ งตรั สว่ า
"ท่ า นคื อ ซี โมนบุ ตรชายโยนาห์
เขาจะเรี ยกท่ านว่ าเคฟาส" ซึ2 ง
แปลว่ าศิลา
43 วั นรุ่ งขึ7 นพระเยซู ต7 ั งพระทั ย
จะเสด็จไปยั งแคว้ นกาลิ ลี และ
พระองค์ ทรงพบฟี ลิ ปจึ งตรั สกั บ
เขาว่ า "จงตามเรามา"

ยอห์ น / John 1
37 And the two disciples
heard him speak, and they
followed Jesus.
38 Then Jesus turned, and saw
them following, and saith unto
them, What seek ye? They
said unto him, Rabbi, (which
is to say, being interpreted,
Master,) where dwellest thou?
39 He saith unto them, Come
and see. They came and saw
where he dwelt, and abode
with him that day: for it was
about the tenth hour.
40 One of the two which heard
John speak, and followed him,
was Andrew, Simon Peter's
brother.
41 He first findeth his own
brother Simon, and saith unto
him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
42 And he brought him to
Jesus. And when Jesus beheld
him, he said, Thou art Simon
the son of Jona: thou shalt be
called Cephas, which is by
interpretation, A stone.
43 The day following Jesus
would go forth into Galilee,
and findeth Philip, and saith
unto him, Follow me.
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44 ฟี ลิ ปมาจากเบธไซดา เมื อง
ของอันดรูว์และเปโตร
45 ฟี ลิ ปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่ า "เราได้ พบพระองค์ผ้ ู
ที2 โมเสสได้ กล่ าวถึ งในพระราช
บัญญัติ และที2พวกศาสดาพยากรณ์ได้ กล่ าวถึง คือพระเยซูชาว
นาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ"
46 นาธานาเอลถามเขาว่ า "สิ2 ง
ดี อั นใดจะมาจากนาซาเร็ ธ ได้
หรื อ" ฟี ลิ ปตอบเขาว่ า "มาดู
เถิด"
47 พระเยซู ทอดพระเนตรเห็ น
นาธานาเอลมาหาพระองค์ จึ ง
ตรัสถึงเรื2 องตัวเขาว่ า "ดูเถิด ชน
อิ สราเอลแท้ ในตั วเขาไม่ มี
อุบาย"
48 นาธานาเอลทู ลถามพระองค์
ว่ า "พระองค์ ทรงรู้ จั กข้ าพระ
องค์ ได้ อย่ างไร" พระเยซู ตรั ส
ตอบเขาว่ า "ก่ อนที2ฟีลิปจะเรียก
ท่าน เมื2 อท่านอยู่ ท2ีใต้ ต้นมะเดื2 อ
นั7 น เราเห็นท่าน"
49 นาธานาเอลทู ลตอบพระองค์
ว่ า "รับบี พระองค์ทรงเป็ นพระ
บุ ตรของพระเจ้ า พระองค์ ทรง
เป็ นกษั ตริ ย์ ของชนชาติ อิ สราเอล"
50 พระเยซู ตรั สตอบเขาว่ า
"เพราะเราบอกท่ านว่ า เราเห็น
ท่านอยู่ ใต้ ต้นมะเดื2 อนั7 น ท่านจึง
เชื2 อหรื อ ท่ านจะได้ เห็ นเหตุ การณ์ใหญ่ กว่ านั7 นอีก"
51 และพระองค์ ต รั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ า นทั7 ง

ยอห์ น / John 1
44 Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and
Peter.
45 Philip findeth Nathanael,
and saith unto him, We have
found him, of whom Moses in
the law, and the prophets, did
write, Jesus of Nazareth, the
son of Joseph.
46 And Nathanael said unto
him, Can there any good thing
come out of Nazareth? Philip
saith unto him, Come and see.
47 Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him,
Behold an Israelite indeed, in
whom is no guile!
48 Nathanael saith unto him,
Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto
him, Before that Philip called
thee, when thou wast under
the fig tree, I saw thee.
49 Nathanael answered and
saith unto him, Rabbi, thou
art the Son of God; thou art
the King of Israel.
50 Jesus answered and said
unto him, Because I said unto
thee, I saw thee under the fig
tree, believest thou? thou shalt
see greater things than these.
51 And he saith unto him,
Verily, verily, I say unto you,
Hereafter ye shall see heaven
open, and the angels of God
ascending and descending
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หลายว่ า ภายหลังท่านจะได้ เห็น
ท้ องฟ้ าเปิ ดออก และเหล่ าทู ต
สวรรค์ ของพระเจ้ าขึ7 นและลงอยู่
เหนือบุตรมนุ ษย์"
งานสมรสและการอัศจรรย์
ทีบา้ นคานา
วั น ที2 ส ามมี ง านสมรสที2 ห มู่
บ้ านคานาแคว้ นกาลิลี และ
มารดาของพระเยซูกอ็ ยู่ ท2ีน2ั น
2พระเยซูและสาวกของพระองค์
ได้ รับเชิ ญไปในงานนั7 น
3เมื2 อนํา7 องุ่ นหมดแล้ ว มารดา
ของพระเยซูทูลพระองค์ว่า "เขา
ไม่ มีนาํ7 องุ่ น"
4พระเยซูตรั สกั บนางว่ า "หญิ ง
เอ๋ ย ข้ าพเจ้ าเกี2 ยวข้ องอะไรกั บ
ท่ านเล่ า เวลาของข้ าพเจ้ ายังไม่
มาถึง"
5 มารดาของพระองค์ จึ งบอก
พวกคนใช้ ว่ า "ท่ านจะสั2 งพวก
เจ้ าให้ ทาํ สิ2 งใด ก็จงกระทําตาม
เถิด"
6มีโอ่ งหิ นตั7 งอยู่ ท2ีน2ั นหกใบตาม
ธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิ ว
จุ นาํ7 ใบละสี2 ห้าถัง
7พระเยซู ตรั สสั2 งเขาว่ า "จงตั ก
นํา7 ใส่ โอ่ งให้ เต็มเถิด" และเขาก็
ตักนํา7 ใส่ โอ่ งเต็มเสมอปาก
8แล้ วพระองค์ตรัสสั2 งเขาว่ า "จง
ตักเอาไปให้ เจ้ าภาพเถิด" เขาก็
เอาไปให้
9เมื2 อเจ้ าภาพชิ มนํา7 ที2 กลายเป็ น
นํา7 องุ่ นแล้ ว และไม่ ร้ ู ว่ ามาจาก
ไหน (แต่ คนใช้ ที2 ตั กนํา7 นั7 นรู้ )
เจ้ าภาพจึงเรียกเจ้ าบ่ าวมา

2

ยอห์ น / John 1, 2
upon the Son of man.
Marriage and Miracle
at Cana
And the third day there was
a marriage in Cana of
Galilee; and the mother of
Jesus was there:
2 And both Jesus was called,
and his disciples, to the marriage.
3 And when they wanted wine,
the mother of Jesus saith unto
him, They have no wine.
4 Jesus saith unto her,
Woman, what have I to do
with thee? mine hour is not yet
come.
5 His mother saith unto the
servants, Whatsoever he saith
unto you, do it.
6 And there were set there six
waterpots of stone, after the
manner of the purifying of the
Jews, containing two or three
firkins apiece.
7 Jesus saith unto them, Fill
the waterpots with water. And
they filled them up to the
brim.
8 And he saith unto them,
Draw out now, and bear unto
the governor of the feast. And
they bare it.
9 When the ruler of the feast
had tasted the water that was
made wine, and knew not
whence it was: (but the ser-

2

หน้ า / Page 9
10 และพู ดกับเขาว่ า "ใครๆเขา
ก็ เ อานํา7 องุ่ นอย่ า งดี ม าให้ ก่ อน
และเมื2 อได้ ดื2 มกั น มากแล้ วจึ ง
เอาที2 ไม่ ส้ ู ดี มา แต่ ท่ านเก็บนํา7
องุ่ นอย่ างดีไว้ จนถึงบัดนี7 "
11 การอั ศจรรย์ ครั7 งแรกนี7 พระ
เยซู ไ ด้ ทรงกระทํา ที2 บ้ านคานา
แคว้ นกาลิ ลี และได้ ทรงสําแดง
สง่ าราศีของพระองค์ และสาวก
ของพระองค์ ก็ ไ ด้ เชื2 อในพระ
องค์
12 ภายหลั งเหตุ ก ารณ์ น7 ี พระ
องค์ ก ็ เ สด็ จ ลงไปยั ง เมื อ งคาเปอรนาอุ ม พร้ อมกั บมารดา
และน้ องชายและสาวกของพระ
องค์ และอยู่ ท2ีน2ั นเพียงไม่ ก2ี วัน
พระเยซู ทรงชําระพระวิหาร
13 เทศกาลปั สกาของพวกยิ ว
ใกล้ เข้ ามาแล้ ว และพระเยซู
เสด็จขึ7 นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
14 ในพระวิหารพระองค์ทรงพบ
คนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา
และคนรับแลกเงินนั2 งอยู่
15 เมื2 อพระองค์ ทรงเอาเชื อกทํา
เป็ นแส้ พระองค์ทรงไล่ คนเหล่ า
นั7 น พร้ อมกับแกะและวัวออกไป
จากพระวิ หาร และทรงเทเงิ น
ของคนรับแลกเงินและควํ2าโต๊ะ
16 และพระองค์ ตรั สแก่ บรรดา
คนขายนกเขาว่ า "จงเอาของ
เหล่ านี7 ไปเสี ย อย่ าทําพระนิ เวศ
ของพระบิ ดาเราให้ เป็ นที2 ค้ า
ขาย"
17 พวกสาวกของพระองค์ กร็ ะลึ กขึ7 นได้ ถึ งคํา ที2 เขี ยนไว้ ว่ า

ยอห์ น / John 2
vants which drew the water
knew;) the governor of the
feast called the bridegroom,
10 And saith unto him, Every
man at the beginning doth set
forth good wine; and when
men have well drunk, then that
which is worse: but thou hast
kept the good wine until now.
11 This beginning of miracles
did Jesus in Cana of Galilee,
and manifested forth his glory;
and his disciples believed on
him.
12 After this he went down to
Capernaum, he, and his
mother, and his brethren, and
his disciples: and they continued there not many days.
Jesus Cleanses
the Temple
13 And the Jews' passover
was at hand, and Jesus went
up to Jerusalem,
14 And found in the temple
those that sold oxen and sheep
and doves, and the changers of
money sitting:
15 And when he had made a
scourge of small cords, he
drove them all out of the temple, and the sheep, and the
oxen; and poured out the
changers' money, and overthrew the tables;
16 And said unto them that
sold doves, Take these things
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`ความร้อนใจในเรื  องพระนิ เวศ
ของพระองค์ ไ ด้ท่ วมท้นข้าพระ
องค์'
18 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"ท่ านจะแสดงหมายสํา คั ญอะไร
ให้ เราเห็นว่ า ท่านมีอาํ นาจกระทําการเช่ นนี7 ได้ "
19 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาทั7 ง
หลายว่ า "ทํา ลายวิ หารนี7 เสี ย
แล้ วเราจะยกขึ7 นในสามวัน"
20 พวกยิ วจึ งทู ลว่ า
"พระ
วิ หารนี7 เขาสร้ างถึ งสี2 สิ บหกปี จึ ง
สําเร็จ และท่านจะยกขึ7 นใหม่ ใน
สามวันหรือ"
21 แต่ พระวิ หารที2 พระองค์ ตรั ส
ถึงนั7 นคือพระกายของพระองค์
22 เหตุ ฉะนั7 นเมื2 อพระองค์ ทรง
เป็ นขึ7 นมาจากความตายแล้ ว
พวกสาวกของพระองค์ ก ็ ร ะลึ ก
ได้ ว่ าพระองค์ ได้ ตรั สดั งนี7 ไว้ แก่
เขา และเขาก็เชื2 อพระคัมภีร์และ
พระดํา รั สที2 พระเยซู ได้ ตรั สแล้ ว
นั7 น
23 เมื2 อพระองค์ประทับ ณ กรุง
เยรู ซ าเล็ ม ในวั น เลี7 ยงเทศกาล
ปั สกานั7 น มี คนเป็ นอั นมากได้
เชื2 อในพระนามของพระองค์
เมื2 อเขาได้ เห็ น การอั ศ จรรย์ ท2ี
พระองค์ได้ ทรงกระทํา
24 แต่ พระเยซู มิ ได้ ทรงวางพระ
ทั ยในคนเหล่ านั7 น เพราะพระ
องค์ทรงรู้ จักมนุ ษย์ทุกคน
25 และไม่ มี ความจํา เป็ นที2 จะมี
พยานในเรื2 องมนุ ษย์ ด้ วยพระ
องค์ เ องทรงทราบว่ า อะไรมี อยู่

ยอห์ น / John 2
hence; make not my Father's
house an house of merchandise.
17 And his disciples remembered that it was written, The
zeal of thine house hath eaten
me up.
18 Then answered the Jews
and said unto him, What sign
shewest thou unto us, seeing
that thou doest these things?
19 Jesus answered and said
unto them, Destroy this temple, and in three days I will
raise it up.
20 Then said the Jews, Forty
and six years was this temple
in building, and wilt thou rear
it up in three days?
21 But he spake of the temple
of his body.
22 When therefore he was
risen from the dead, his disciples remembered that he had
said this unto them; and they
believed the scripture, and the
word which Jesus had said.
23 Now when he was in
Jerusalem at the passover, in
the feast day, many believed
in his name, when they saw
the miracles which he did.
24 But Jesus did not commit
himself unto them, because he
knew all men,
25 And needed not that any
should testify of man: for he
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ในมนุ ษย์
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม่
มี ชายคนหนึ2 งในพวกฟาริ สี
ชื2 อนิโคเดมัสเป็ นขุนนางของ
พวกยิว
2 ชายผู้ นี7 ได้ มาหาพระเยซู ใ น
เวลากลางคื นและทู ลพระองค์ว่า
"รั บบี พวกข้ าพเจ้ าทราบอยู่ ว่ า
ท่ านเป็ นครู ที2 มาจากพระเจ้ า
เพราะไม่ มี ผ้ ู ใดกระทํา การอั ศจรรย์ ซ2ึ งท่ า นได้ กระทํา นั7 นได้
นอกจากว่ า พระเจ้ าทรงสถิตอยู่
กับเขาด้ วย"
3พระเยซู ตรั สตอบและกล่ าวแก่
เขาว่ า "เราบอกความจริ งอั น
เที2 ยงแท้ แก่ ท่ านว่ า ผู้ ใดจะ
เห็นอาณาจั กรของพระเจ้ าไม่ ได้
นอกเสี ยจากว่ าผู้ นั7 นได้ บั ง เกิ ด
ใหม่ "
4นิ โคเดมั สทู ลพระองค์ว่า "คน
ชราแล้ วจะบั งเกิ ด ใหม่ อ ย่ า งไร
ได้ จะเข้ าในครรภ์ มารดาครั7 งที2
สองและบังเกิดใหม่ ได้ หรือ"
5พระเยซูตรัสตอบว่ า "เราบอก
ความจริ งแก่ ท่ านว่ า ถ้ าผู้ ใดไม่
ได้ บั ง เกิ ด จากนํา7 และพระวิ ญญาณ ผู้ นั7 นจะเข้ าในอาณาจั กร
ของพระเจ้ าไม่ ได้
6ซึ2 งบั งเกิ ด จากเนื7 อหนั งก็ เป็ น
เนื7 อหนัง และซึ2 งบังเกิดจากพระ
วิญญาณก็คือจิตวิญญาณ
7 อย่ าประหลาดใจที2 เราบอก
ท่านว่ า ท่านต้ องบังเกิดใหม่
8ลมใคร่ จะพั ดไปข้ างไหนก็พั ด
ไปข้ างนั7 น และท่ านได้ ยิ นเสี ยง

3

ยอห์ น / John 2, 3
knew what was in man.
Nicodemus;
the New Birth
There was a man of the
Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
2 The same came to Jesus by
night, and said unto him,
Rabbi, we know that thou art
a teacher come from God: for
no man can do these miracles
that thou doest, except God be
with him.
3 Jesus answered and said
unto him, Verily, verily, I say
unto thee, Except a man be
born again, he cannot see the
kingdom of God.
4 Nicodemus saith unto him,
How can a man be born when
he is old? can he enter the
second time into his mother's
womb, and be born?
5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a
man be born of water and of
the Spirit, he cannot enter into
the kingdom of God.
6 That which is born of the
flesh is flesh; and that which
is born of the Spirit is spirit.
7 Marvel not that I said unto
thee, Ye must be born again.
8 The wind bloweth where it
listeth, and thou hearest the
sound thereof, but canst not
tell whence it cometh, and

3
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ลมนั7 น แต่ ท่านไม่ ร้ ู ว่าลมมาจาก
ไหนและไปที2 ไหน คนที2 บั งเกิ ด
จากพระวิ ญญาณก็เป็ นอย่ างนั7 น
ทุ กคน"
9 นิ โคเดมั สทู ลพระองค์ ว่ า
"เหตุ การณ์ อ ย่ างนี7 จะเป็ นไป
อย่ างไรได้ "
10 พระเยซู ตรั สตอบเขาว่ า
"ท่ านเป็ นอาจารย์ ของชนอิ สราเอล และยั งไม่ เข้ าใจสิ2 งเหล่ านี7
หรือ
11 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
พวกเราพู ดสิ2 งที2 เรารู้ และเป็ น
พยานถึ งสิ2 งที2 เราได้ เห็ น และ
ท่านหาได้ รับคําพยานของเราไม่
12 ถ้ าเราบอกท่ านถึ ง สิ2 งฝ่ าย
โลกและท่านไม่ เชื2 อ ถ้ าเราบอก
ท่ านถึ งสิ2 งฝ่ ายสวรรค์ ท่ านจะ
เชื2 อได้ อย่ างไร
13 ไม่ มี ผ้ ู ใดได้ ขึ7 นไปสู่ สวรรค์
นอกจากท่ านที2 ลงมาจากสวรรค์
คื อบุ ตรมนุ ษย์ ผู้ ทรงสถิ ตใน
สวรรค์น7 ั น
14 โมเสสได้ ยกงู ข7 ึ นในถิ2 นทุ รกันดารฉันใด บุตรมนุ ษย์จะต้ อง
ถู กยกขึ7 นฉันนั7 น
15 เพื2 อผู้ ใดที2 เชื2 อในพระองค์
จะไม่ พินาศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์
16 เพราะว่ าพระเจ้ าทรงรั กโลก
ยิ2 งนัก จนได้ ทรงประทานพระ
บุ ต รองค์ เ ดี ย วของพระองค์ ท2ี
บั งเกิ ดมา เพื2 อผู้ ใดที2 เชื2 อใน
พระบุ ตรนั7 นจะไม่ พิ นาศ แต่ มี
ชี วิตนิรันดร์
17 เพราะว่ าพระเจ้ าไม่ ได้ ทรงใช้

ยอห์ น / John 3
whither it goeth: so is every
one that is born of the Spirit.
9 Nicodemus answered and
said unto him, How can these
things be?
10 Jesus answered and said
unto him, Art thou a master of
Israel, and knowest not these
things?
11 Verily, verily, I say unto
thee, We speak that we do
know, and testify that we have
seen; and ye receive not our
witness.
12 If I have told you earthly
things, and ye believe not,
how shall ye believe, if I tell
you of heavenly things?
13 And no man hath ascended
up to heaven, but he that came
down from heaven, even the
Son of man which is in
heaven.
14 And as Moses lifted up the
serpent in the wilderness, even
so must the Son of man be
lifted up:
15 That whosoever believeth
in him should not perish, but
have eternal life.
16 For God so loved the
world, that he gave his only
begotten Son, that whosoever
believeth in him should not
perish, but have everlasting
life.
17 For God sent not his Son
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พระบุ ต รของพระองค์ เ ข้ ามาใน
โลกเพื2 อจะพิพากษาโลก แต่ เพื2 อ
ช่ วยโลกให้ รอดโดยพระบุตรนั7 น
18 ผู้ ท2ี เชื2 อในพระบุ ตรก็ไม่ ต้ อง
ถู กพิพากษาลงโทษ แต่ ผ้ ู ท2ี มิได้
เชื2 อก็ต้ องถู กพิพากษาลงโทษอยู่
แล้ ว เพราะเขามิ ได้ เชื2 อในพระ
นามพระบุ ตรองค์ เดี ยวที2 บังเกิ ด
จากพระเจ้ า
19 หลั กของการพิ พากษามี
อย่ างนี7 คื อความสว่ างได้ เข้ ามา
ในโลกแล้ ว แต่ มนุ ษย์ ได้ รั ก
ความมื ดมากกว่ ารั กความสว่ าง
เพราะกิจการของเขาชั2 ว
20 เพราะทุ กคนที2 ประพฤติ ช2ั วก็
เกลี ยดความสว่ าง และไม่ มาถึง
ความสว่ าง ด้ วยกลัวว่ าการกระทําของตนจะถู กตําหนิ
21 แต่ ผู้ ที2 ประพฤติ ต ามความ
จริงก็มาสู่ ความสว่ าง เพื2 อจะให้
การกระทําของตนปรากฏว่ า ได้
กระทําการนั7 นโดยพึ2 งพระเจ้ า"
คําพยานสุดท้ายของ
ยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
22 ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี7
พระเยซู ก ็ เ สด็ จเข้ าไปในแคว้ น
ยูเดียกับสาวกของพระองค์ และ
ทรงประทั บที2 น2ั นกั บเขาและให้
บัพติศมา
23 ยอห์ นก็ ใ ห้ บั พติ ศมาอยู่ ที2
อายโนนใกล้ หมู่ บ้ านสาลิ ม
เหมือนกัน เพราะที2น2ั นมีนาํ7 มาก
และผู้ คนก็พากันมารับบัพติศมา
24 เพราะยอห์ นยังไม่ ติดคุก
25 เกิ ดการโต้ เถี ยง กั นขึ7 น
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into the world to condemn the
world; but that the world
through him might be saved.
18 He that believeth on him is
not condemned: but he that
believeth not is condemned
already, because he hath not
believed in the name of the
only begotten Son of God.
19 And this is the condemnation, that light is come into the
world, and men loved darkness rather than light, because
their deeds were evil.
20 For every one that doeth
evil hateth the light, neither
cometh to the light, lest his
deeds should be reproved.
21 But he that doeth truth
cometh to the light, that his
deeds may be made manifest,
that they are wrought in God.
The Last Witness of
John the Baptist
22 After these things came
Jesus and his disciples into the
land of Judaea; and there he
tarried with them, and baptized.
23 And John also was baptizing in Aenon near to Salim,
because there was much water
there: and they came, and
were baptized.
24 For John was not yet cast
into prison.
25 Then there arose a question
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ระหว่ างสาวกของยอห์ นกั บพวก
ยิวเรื2 องการชําระ
26 สาวกของยอห์ นจึ งไปหา
ยอห์ นและพูดว่ า "รับบี ท่านที2
อยู่ กั บอาจารย์ ฟากแม่ นาํ7 จอร์ แดนข้ างโน้ น ผู้ ที2 อาจารย์ เป็ น
พยานถึ งนั7 น ดู เถิ ด ท่ านผู้ นั7 น
ให้ บัพติ ศมาและคนทั7 งปวงก็พา
กันไปหาท่าน"
27 ยอห์ นตอบว่ า "มนุ ษย์จะรับ
สิ2 งใดไม่ ได้ นอกจากที2ทรงประทานจากสวรรค์ให้ เขา
28 ท่ า นทั7 งหลายเองก็ ไ ด้ เป็ น
พยานของข้ าพเจ้ าว่ า ข้ าพเจ้ าได้
พู ดว่ า ข้ าพเจ้ ามิ ใช่ พระคริ สต์
แต่ ข้ าพเจ้ า ได้ รั บพระบั ญชาให้
นําเสด็จพระองค์
29 ท่ านที2 มี เจ้ าสาวนั2 นแหละคื อ
เจ้ าบ่ าว แต่ สหายของเจ้ าบ่ าว
ที2 ยื น ฟั งเจ้ าบ่ าวก็ ช2ื นชมยิ น ดี
อย่ างยิ2 งเมื2 อได้ ยิ นเสี ยงของเจ้ า
บ่ าว ฉะนั7 นความปี ติ ยิ นดี ของ
ข้ าพเจ้ าจึงเต็มเปี2 ยมแล้ ว
30 พระองค์ ต้ องทรงยิ2 งใหญ่ ข7 ึ น
แต่ ข้าพเจ้ าต้ องด้ อยลง"
ชี วิตนิรนั ดร์สําหรับผู ท้ ีเชื อ
31 พระองค์ ผ้ ู เสด็จมาจากเบื7 อง
บนทรงเป็ นใหญ่ เหนื อทุ กสิ2 ง ผู้
ที2 มาจากโลกก็ เป็ นฝ่ ายโลกและ
พู ดตามอย่ างโลก พระองค์ ผ้ ู
เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็ นใหญ่
เหนือทุ กสิ2 ง
32 พระองค์ทรงเป็ นพยานถึ งสิ2 ง
ซึ2 งพระองค์ ทอดพระเนตรเห็ น
และได้ ยิ น แต่ ไม่ มี ผ้ ู ใดรั บคํา
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between some of John's disciples and the Jews about purifying.
26 And they came unto John,
and said unto him, Rabbi, he
that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to
him.
27 John answered and said, A
man can receive nothing, except it be given him from
heaven.
28 Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the
Christ, but that I am sent before him.
29 He that hath the bride is the
bridegroom: but the friend of
the
bridegroom,
which
standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the
bridegroom's voice: this my
joy therefore is fulfilled.
30 He must increase, but I
must decrease.
Everlasting Life
to Believers
31 He that cometh from above
is above all: he that is of the
earth is earthly, and speaketh
of the earth: he that cometh
from heaven is above all.
32 And what he hath seen and
heard, that he testifieth; and
no man receiveth his testi-
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พยานของพระองค์
33 ผู้ ท2ี รั บคําพยานของพระองค์
ก็ประทับตราลงว่ า พระเจ้ าทรง
สัตย์จริง
34 เพราะพระองค์ ผู้ ที2 พระเจ้ า
ทรงใช้ มานั7 น ทรงกล่ าวพระ
วจนะของพระเจ้ า เพราะพระเจ้ า
ได้ ทรงประทานพระวิ ญญาณ
อย่ างไม่ จาํ กัดแด่ พระองค์
35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและ
ทรงมอบทุ ก สิ2 งไว้ ในพระหั ต ถ์
ของพระองค์
36 ผู้ ที2 เ ชื2 อในพระบุ ตรก็ มี ชี วิ ต
นิ รั นดร์ และผู้ ที2 ไม่ เชื2 อในพระ
บุ ตรก็จะไม่ เห็นชี วิ ต แต่ พระ
พิโรธของพระเจ้ าตกอยู่ กับเขา
เสด็จผ่ านแคว้นสะมาเรี ย
ไปแคว้นกาลิลี
เหตุ ฉะนั7 นเมื2 อองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าทรงทราบว่ า พวก
ฟาริ สี ได้ ยิ นว่ า พระเยซู ทรงมี
สาวกและให้ บั พติ ศมามากกว่ า
ยอห์ น
2 (แม้ ว่ าพระเยซู ไ ม่ ไ ด้ ทรงให้
บั พติศมาเอง แต่ สาวกของพระ
องค์เป็ นผู้ ให้ )
3 พระองค์ จึ งเสด็ จออกจาก
แคว้ นยูเดียและกลั บไปยังแคว้ น
กาลิลีอีก
4 พระองค์ จํา ต้ องเสด็ จผ่ าน
แคว้ นสะมาเรีย
5 พระองค์ จึ ง เสด็ จ ไปถึ ง เมื อ ง
หนึ2 งชื2 อสิ คาร์ ในแคว้ นสะมาเรี ย
ใกล้ ท2ี ดิ นซึ2 งยาโคบให้ แก่ โยเซฟ
บุตรชายของตน

4
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mony.
33 He that hath received his
testimony hath set to his seal
that God is true.
34 For he whom God hath
sent speaketh the words of
God: for God giveth not the
Spirit by measure unto him.
35 The Father loveth the Son,
and hath given all things into
his hand.
36 He that believeth on the
Son hath everlasting life: and
he that believeth not the Son
shall not see life; but the wrath
of God abideth on him.
Through Samaria
to Galilee
When therefore the Lord
knew how the Pharisees
had heard that Jesus made and
baptized more disciples than
John,
2 (Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
3 He left Judaea, and departed
again into Galilee.
4 And he must needs go
through Samaria.
5 Then cometh he to a city of
Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of
ground that Jacob gave to his
son Joseph.
Samaritan Woman at
Jacob’s Well
6 Now Jacob's well was there.

4
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หญิงชาวสะมาเรี ย
ทีบ่อนํ0าของยาโคบ
6 บ่ อนํา7 ของยาโคบอยู่ ที2 นั2 น
พระเยซู ทรงดําเนิ นทางมาเหน็ด
เหนื2 อยจึงประทับบนขอบบ่ อนั7 น
เป็ นเวลาประมาณเที2ยง
7มี หญิงชาวสะมาเรียคนหนึ2 งมา
ตั กนํา7 พระเยซู ตรั สกั บนางว่ า
"ขอนํา7 ให้ เราดื2 มบ้ าง"
8(ขณะนั7 น สาวกของพระองค์
เข้ าไปซื7 ออาหารในเมือง)
9หญิ งชาวสะมาเรี ยทู ลพระองค์
ว่ า "ไฉนท่ านผู้ เป็ นยิ วจึ งขอนํา7
ดื2 มจากดิฉันผู้ เป็ นหญิงสะมาเรีย
เพราะพวกยิ วไม่ คบหาชาวสะมาเรียเลย"
10 พระเยซูตรัสตอบนางว่ า "ถ้ า
เจ้ าได้ ร้ ู จั กของประทานของพระ
เจ้ า และรู้ จั กผู้ ที2 พู ดกั บเจ้ าว่ า
`ขอนํา7 ให้ เราดื2 มบ้ าง' เจ้ าจะได้
ขอจากท่านผู้ น7 ั น และท่านผู้ น7 ั น
จะให้ นํา7 ประกอบด้ วยชี วิ ต แก่
เจ้ า"
11 นางทู ลพระองค์ว่า "ท่านเจ้ า
คะ ท่านไม่ มีถังตัก และบ่ อนี7 ก ็
ลึ ก ท่ านจะได้ นาํ7 ประกอบด้ วย
ชี วิตนั7 นมาจากไหน
12 ท่ านเป็ นใหญ่ กว่ ายาโคบ
บรรพบุรุษของเรา ผู้ ได้ ให้ บ่อนํา7
นี7 แก่ เราหรือ และยาโคบเองก็ได้
ดื2 มจากบ่ อนี7 รวมทั7 งบุ ตรและฝู ง
สัตว์ของท่านด้ วย"
13 พระเยซู ตรัสตอบนางว่ า "ผู้
ใดที2ด2ื มนํา7 นี7 จะกระหายอีก

ยอห์ น / John 4
Jesus therefore, being wearied
with his journey, sat thus on
the well: and it was about the
sixth hour.
7 There cometh a woman of
Samaria to draw water: Jesus
saith unto her, Give me to
drink.
8 (For his disciples were gone
away unto the city to buy
meat.)
9 Then saith the woman of
Samaria unto him, How is it
that thou, being a Jew, askest
drink of me, which am a
woman of Samaria? for the
Jews have no dealings with the
Samaritans.
10 Jesus answered and said
unto her, If thou knewest the
gift of God, and who it is that
saith to thee, Give me to drink;
thou wouldest have asked of
him, and he would have given
thee living water.
11 The woman saith unto him,
Sir, thou hast nothing to draw
with, and the well is deep:
from whence then hast thou
that living water?
12 Art thou greater than our
father Jacob, which gave us
the well, and drank thereof
himself, and his children, and
his cattle?
13 Jesus answered and said
unto her, Whosoever drinketh
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พระวิญญาณบริ สุทธิ3
คือบ่ อนํ0าพุ ภายใน
14 แต่ ผู้ ใดที2 ดื2 มนํา7 ซึ2 งเราจะ
ให้ แก่ เ ขานั7 นจะไม่ ก ระหายอี ก
เลย แต่ นาํ7 ซึ2 งเราจะให้ เขานั7 นจะ
บั งเกิ ดเป็ นบ่ อนํา7 พุ ในตั วเขา
พลุ่ งขึ7 นถึงชี วิตนิรันดร์"
15 นางทู ลพระองค์ว่า "ท่านเจ้ า
คะ ขอนํา7 นั7 นให้ ดิ ฉั นเถิ ดเพื2 อ
ดิ ฉั นจะได้ ไม่ กระหายอี กและจะ
ได้ ไม่ ต้องมาตักที2น2ี "
16 พระเยซู ตรั สกั บนางว่ า "ไป
เรียกสามีของเจ้ ามานี2 เถิด"
17 นางทู ลตอบว่ า "ดิ ฉั นไม่ มี
สามีค่ะ" พระเยซูตรัสกั บนางว่ า
"เจ้ าพู ดถู กแล้ วว่ า `ดิ ฉั นไม่ มี
สามี'
18 เพราะเจ้ าได้ มี สามี ห้ าคน
แล้ ว และคนที2เจ้ ามี อยู่ เดีb ยวนี7 ก ็
ไม่ ใช่ สามีของเจ้ า เรื2 องนี7 เจ้ าพูด
จริง"
19 นางทู ลพระองค์ว่า "ท่านเจ้ า
คะ ดิฉันเห็นจริงแล้ วว่ าท่านเป็ น
ศาสดาพยากรณ์
20 บรรพบุ รุ ษขอ ง พวกเรา
นมั สการที2 ภูเขานี7 แต่ พวกท่ าน
ว่ า สถานที2 ท2ีควรนมั สการนั7 น
คือกรุงเยรูซาเล็ม"
21 พระเยซู ตรั สกั บนาง ว่ า
"หญิงเอ๋ย เชื2 อเราเถิด จะมีเวลาหนึ2 งที2 พวกเจ้ าจะมิ ไ ด้ ไหว้
นมั สการพระบิ ดาเฉพาะที2 ภู เขา
นี7 หรือที2กรุงเยรูซาเล็ม
22 ซึ2 งพวกเจ้ านมั สการนั7 นเจ้ า
ไม่ ร้ ู จั ก ซึ2 งพวกเรานมั สการเรา

ยอห์ น / John 4
of this water shall thirst again:
The Holy Spirit
a Well Within
14 But whosoever drinketh of
the water that I shall give him
shall never thirst; but the water that I shall give him shall
be in him a well of water
springing up into everlasting
life.
15 The woman saith unto him,
Sir, give me this water, that I
thirst not, neither come hither
to draw.
16 Jesus saith unto her, Go,
call thy husband, and come
hither.
17 The woman answered and
said, I have no husband. Jesus
said unto her, Thou hast well
said, I have no husband:
18 For thou hast had five
husbands; and he whom thou
now hast is not thy husband:
in that saidst thou truly.
19 The woman saith unto him,
Sir, I perceive that thou art a
prophet.
20 Our fathers worshipped in
this mountain; and ye say, that
in Jerusalem is the place
where men ought to worship.
21 Jesus saith unto her,
Woman, believe me, the hour
cometh, when ye shall neither
in this mountain, nor yet at
Jerusalem, worship the Fa-
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รู้ จั ก เพราะความรอดนั7 นเนื2 อง
มาจากพวกยิว
23 แต่ เ วลานั7 นใกล้ เข้ ามาแล้ ว
และบั ดนี7 ก็ถึ งแล้ ว คื อเมื2 อผู้ ที2
นมัสการอย่ างถู กต้ อง จะนมัสการพระบิ ดาด้ วยจิ ตวิ ญญาณ
และความจริง เพราะว่ าพระบิดา
ทรงแสวงหาคนเช่ นนั7 นนมั สการ
พระองค์
24 พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ
และผู้ ที2 นมั ส การพระองค์ ต้ อง
นมั ส การด้ วยจิ ต วิ ญญาณและ
ความจริง"
25 นางทู ลพระองค์ ว่ า "ดิ ฉั น
ทราบว่ าพระเมสสิ ยาห์ ท2ี เรี ยกว่ า
พระคริสต์ จะเสด็จมา เมื2 อพระ
องค์ เ สด็ จ มาพระองค์ จ ะทรงชี7
แจงทุ กสิ2 งแก่ เรา"
26 พระเยซูตรั สกั บนางว่ า "เรา
ที2พูดกับเจ้ าคือท่านผู้ น7 ั น"
27 ขณะนั7 นสาวกของพระองค์ ก ็
มาถึ ง และเขาประหลาดใจที2
พระองค์ ทรงสนทนากั บผู้ หญิ ง
แต่ ไม่ มี ใครถามว่ า "พระองค์
ทรงประสงค์อะไร" หรือ "ทําไม
พระองค์จึงทรงสนทนากับนาง"
28 หญิงนั7 นจึ งทิ7 งหม้ อนํา7 ไว้ และ
เข้ าไปในเมื อ งและบอกคนทั7 ง
ปวงว่ า
29 "มาดู ท่ า นผู้ หนึ2 งที2 เล่ าถึ ง
สิ2 งสารพัดซึ2 งฉันได้ กระทํา ท่าน
ผู้ น7 ี มิใช่ พระคริสต์หรือ"
30 คนทั7 งหลายจึ ง พากั นออก
จากเมืองไปหาพระองค์
31 ในระหว่ า งนั7 นพวกสาวกทู ล
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ther.
22 Ye worship ye know not
what: we know what we worship: for salvation is of the
Jews.
23 But the hour cometh, and
now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for
the Father seeketh such to
worship him.
24 God is a Spirit: and they
that worship him must worship him in spirit and in truth.
25 The woman saith unto him,
I know that Messias cometh,
which is called Christ: when
he is come, he will tell us all
things.
26 Jesus saith unto her, I that
speak unto thee am he.
27 And upon this came his
disciples, and marvelled that
he talked with the woman: yet
no man said, What seekest
thou? or, Why talkest thou
with her?
28 The woman then left her
waterpot, and went her way
into the city, and saith to the
men,
29 Come, see a man, which
told me all things that ever I
did: is not this the Christ?
30 Then they went out of the
city, and came unto him.
31 In the mean while his disci-
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เชิ ญพระองค์ ว่า "พระอาจารย์
เจ้ าข้ า เชิ ญรับประทานเถิด"
32 แต่ พระองค์ ตรั สกั บ เขาว่ า
"เรามี อ าหารรั บประทานที2 ท่ าน
ทั7งหลายไม่ ร้ ู "
33 พวกสาวกจึ งถามกั นว่ า "มี
ใครเอาอาหารมาถวายพระองค์
แล้ วหรือ"
34 พระเยซู ตรัสกับเขาว่ า "อาหารของเราคื อ การกระทํา ตาม
พระทัยของพระองค์ผ้ ู ทรงใช้ เรา
มา และทํา ให้ งานของพระองค์
สําเร็จ
35 ท่ านทั7 งหลายว่ า อี กสี2 เดื อน
จะถึ งฤดู เกี2 ยวข้ าวมิ ใช่ หรื อ ดู
เถิ ด เราบอกท่ านทั7 งหลายว่ า
เงยหน้ าขึ7 นดู น าเถิ ด ว่ า ทุ่ งนาก็
ขาว ถึงเวลาเกี2 ยวแล้ ว
36 คนที2 เกี2 ยวก็ กาํ ลั ง ได้ รั บค่ า
จ้ าง และกํา ลั งสํ2า สมพื ชผลไว้
สําหรั บชี วิตนิ รั นดร์ เพื2 อทั7 งคน
หว่ านและคนเกี2 ยวจะชื2 นชมยิ นดี
ด้ วยกัน
37 เพราะในเรื2 องนี7 คําที2 กล่ าวไว้
นี7 เป็ นความจริ ง คื อ `คนหนึ2 ง
หว่ านและอีกคนหนึ2 งเกี2 ยว'
38 เราใช้ ท่ า นทั7 งหลายไปเกี2 ยว
สิ2 งที2 ท่ านมิ ได้ ลงแรงทํา คนอื2 น
ได้ ลงแรงทํา และท่ านได้ ประโยชน์จากแรงของเขา"
39 ชาวสะมาเรี ยเป็ นอั น มากที2
มาจากเมื อ งนั7 นได้ เชื2 อในพระ
องค์ เพราะคําพยานของหญิงผู้
นั7 น ที2ว่า "ท่านเล่ าถึงสิ2 งสารพัด
ซึ2 งฉันได้ กระทํา"
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ples prayed him, saying, Master, eat.
32 But he said unto them, I
have meat to eat that ye know
not of.
33 Therefore said the disciples
one to another, Hath any man
brought him ought to eat?
34 Jesus saith unto them, My
meat is to do the will of him
that sent me, and to finish his
work.
35 Say not ye, There are yet
four months, and then cometh
harvest? behold, I say unto
you, Lift up your eyes, and
look on the fields; for they are
white already to harvest.
36 And he that reapeth receiveth wages, and gathereth
fruit unto life eternal: that
both he that soweth and he
that reapeth may rejoice together.
37 And herein is that saying
true, One soweth, and another
reapeth.
38 I sent you to reap that
whereon ye bestowed no
labour: other men laboured,
and ye are entered into their
labours.
39 And many of the Samaritans of that city believed on
him for the saying of the
woman, which testified, He
told me all that ever I did.
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ชาวสะมาเรี ย
ได้รบั ความรอดเพิมขึ0 นอี ก
40 ฉะนั7 นเมื2 อชาวสะมาเรี ยมา
ถึ งพระองค์ เขาจึ งทู ลเชิ ญพระ
องค์ ให้ ประทั บอยู่ กั บเขา และ
พระองค์กป็ ระทับที2น2ั นสองวัน
41 และคนอื2 นเป็ นอั น มากได้
เชื2 อเพราะพระดํา รั สของพระ
องค์
42 เขาเหล่ านั7 นพู ดกั บหญิ งนั7 น
ว่ า "ตั7 งแต่ น7 ี ไปที2 เราเชื2 อนั7 นมิ
ใช่ เพราะคํา ของเจ้ า แต่ เพราะ
เราได้ ยินเอง และเรารู้ แน่ ว่าท่าน
องค์น7 ี เป็ นผู้ ช่วยโลกให้ รอด คือ
พระคริสต์"
43 ครั7 นล่ วงไปสองวัน พระองค์
ก็เสด็จออกจากที2น2ั นไปยังแคว้ น
กาลิลี
44 เพราะพระเยซู เ องทรงเป็ น
พยานว่ า "ศาสดาพยากรณ์ไม่ ได้
รับเกียรติในบ้ านเมืองของตน"
45 ฉะนั7 นเมื2 อพระองค์ เสด็จไป
ถึ งแคว้ นกาลิ ลี ชาวกาลิ ลี ได้
ต้ อนรั บพระองค์ เพราะเขาได้
เห็ น ทุ กสิ2 งซึ2 งพระองค์ ไ ด้ ทรง
กระทําในเทศกาลเลี7 ยง ณ กรุง
เยรู ซาเล็ม เพราะเขาทั7 งหลาย
ได้ ไปในเทศกาลเลี7 ยงนั7 นด้ วย
ทรงรักษาบุ ตรชายของขุ นนาง
46 ฉะนั7 นพระเยซู จึ งได้ เสด็จไป
ยั งหมู่ บ้ านคานาแคว้ นกาลิ ลี อี ก
อั นเป็ นที2 ซ2ึ งพระองค์ ทรงกระทํา
ให้ นํา7 กลายเป็ นนํา7 องุ่ น และที2
เมื องคาเปอรนาอุ มมี ขุ นนางคน
หนึ2 ง บุตรชายของท่านป่ วยหนัก
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More Samaritans Saved
40 So when the Samaritans
were come unto him, they besought him that he would tarry
with them: and he abode there
two days.
41 And many more believed
because of his own word;
42 And said unto the woman,
Now we believe, not because
of thy saying: for we have
heard him ourselves, and
know that this is indeed the
Christ, the Saviour of the
world.
43 Now after two days he
departed thence, and went into
Galilee.
44 For Jesus himself testified,
that a prophet hath no honour
in his own country.
45 Then when he was come
into Galilee, the Galilaeans
received him, having seen all
the things that he did at
Jerusalem at the feast: for they
also went unto the feast.
Nobleman’s Son Healed
46 So Jesus came again into
Cana of Galilee, where he
made the water wine. And
there was a certain nobleman,
whose son was sick at Capernaum.
47 When he heard that Jesus
was come out of Judaea into
Galilee, he went unto him, and
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47 เมื2 อท่ านได้ ยิ นข่ าวว่ า พระ
เยซู ได้ เสด็จ มาจากแคว้ นยู เดี ย
ไปยั งแคว้ นกาลิ ลี แล้ ว ท่ านจึ ง
ไปทู ลอ้ อนวอนพระองค์ ให้ เสด็จ
ลงไปรั กษาบุ ตรของตน เพราะ
บุตรจวนจะตายแล้ ว
48 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่ า "ถ้ า
พวกท่ านไม่ เห็ น หมายสํา คั ญ
และการมหั ศจรรย์ ท่านก็จะไม่
เชื2 อ"
49 ขุ น นางผู้ นั7 นทู ล พระองค์ ว่ า
"พระองค์เจ้ าข้ า ขอเสด็จไปก่ อน
ที2บุตรของข้ าพระองค์จะตาย"
50 พระเยซู ตรั สกั บท่ านว่ า
"กลั บไปเถิ ด บุ ตรชายของท่ าน
จะไม่ ตาย" ท่านก็เชื2 อพระดํารัส
ที2พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทู ลลา
ไป
51 ขณะที2 ท่านกลั บไปนั7 น พวก
ผู้ รั บใช้ ของท่ า นได้ มาพบและ
เรียนท่านว่ า "บุตรชายของท่าน
หายแล้ ว"
52 ท่ า นจึ ง ถามถึ ง เวลาที2 บุ ต ร
ค่ อยทุ เลาขึ7 นนั7 น และพวกผู้ รั บ
ใช้ ก็เรี ยนท่ านว่ า "ไข้ หายเมื2 อ
วานนี7 เวลาบ่ ายโมง"
53 บิ ดาจึ งรู้ ว่ า ชั2 วโมงนั7 นเป็ น
เวลาที2 พระเยซู ได้ ตรั สกั บตนว่ า
"บุ ต รชายของท่ า นจะไม่ ตาย"
และท่ านเองก็เชื2 อพร้ อมทั7 งครั ว
เรือนของท่านด้ วย
54 นี2 เป็ นการอั ศจรรย์ ท2ี สองซึ2 ง
พระเยซู ทรงกระทํา เมื2 อพระ
องค์ เ สด็จจากแคว้ นยู เดี ยไปยั ง
แคว้ นกาลิลี
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besought him that he would
come down, and heal his son:
for he was at the point of
death.
48 Then said Jesus unto him,
Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
49 The nobleman saith unto
him, Sir, come down ere my
child die.
50 Jesus saith unto him, Go
thy way; thy son liveth. And
the man believed the word that
Jesus had spoken unto him,
and he went his way.
51 And as he was now going
down, his servants met him,
and told him, saying, Thy son
liveth.
52 Then enquired he of them
the hour when he began to
amend. And they said unto
him, Yesterday at the seventh
hour the fever left him.
53 So the father knew that it
was at the same hour, in the
which Jesus said unto him,
Thy son liveth: and himself
believed, and his whole house.
54 This is again the second
miracle that Jesus did, when
he was come out of Judaea
into Galilee.
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ทรงรักษาคนป่ วย
ทีสระเบธซาธา
หลั งจากนั7 นก็ ถึ งเทศกาล
เลี7 ยงของพวกยิ ว และพระ
เยซู ก ็เสด็จขึ7 นไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม
2 ในกรุ งเยรู ซ าเล็ ม ที2 ริ ม ประตู
แกะมี สระอยู่ สระหนึ2 ง ภาษา
ฮี บรู เรี ยกสระนั7 นว่ า เบธซาธา
เป็ นที2ซ2ึ งมีศาลาห้ าหลัง
3ในศาลาเหล่ านั7 นมีคนป่ วยเป็ น
อันมากนอนอยู่ คนตาบอด คน
ง่ อย คนผอมแห้ ง กําลังคอยนํา7
กระเพื2 อม
4 ด้ วยมี ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ2 ง
ลงมากวนนํา7 ในสระนั7 นเป็ นครั7 ง
คราว เมื2 อนํา7 กระเพื2 อมนั7 น ผู้
ใดก้ าวลงไปในนํา7 ก่ อน ก็จะ
หายจากโรคที2เขาเป็ นอยู่ น7 ั น
5ที2 น2ั นมี ชายคนหนึ2 งป่ วยมาสาม
สิบแปดปี แล้ ว
6เมื2 อพระเยซูทอดพระเนตรคน
นั7 นนอนอยู่ และทรงทราบว่ า เขา
ป่ วยอยู่ อย่ างนั7 นนานแล้ ว พระ
องค์ตรัสกับเขาว่ า "เจ้ าปรารถนาจะหายโรคหรือ"
7คนป่ วยนั7 นทู ลตอบพระองค์ ว่า
"ท่ านเจ้ าข้ า เมื2 อนํา7 กํา ลั งกระเพื2 อมนั7 น ไม่ มี ผ้ ู ใดที2 จะเอาตั ว
ข้ าพเจ้ าลงไปในสระ และเมื2 อ
ข้ าพเจ้ ากํา ลั งไป คนอื2 นก็ลงไป
ก่ อนแล้ ว"
8พระเยซู ตรัสกั บเขาว่ า "จงลุ ก
ขึ7 นยกแคร่ ข องเจ้ าและเดิ น ไป
เถิด"

5
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Impotent Man at
Pool of Bethesda Healed
After this there was a feast
of the Jews; and Jesus went
up to Jerusalem.
2 Now there is at Jerusalem
by the sheep market a pool,
which is called in the Hebrew
tongue Bethesda, having five
porches.
3 In these lay a great multitude of impotent folk, of blind,
halt, withered, waiting for the
moving of the water.
4 For an angel went down at a
certain season into the pool,
and troubled the water:
whosoever then first after the
troubling of the water stepped
in was made whole of whatsoever disease he had.
5 And a certain man was
there, which had an infirmity
thirty and eight years.
6 When Jesus saw him lie, and
knew that he had been now a
long time in that case, he saith
unto him, Wilt thou be made
whole?
7 The impotent man answered
him, Sir, I have no man, when
the water is troubled, to put
me into the pool: but while I
am coming, another steppeth
down before me.
8 Jesus saith unto him, Rise,
take up thy bed, and walk.

5
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9ในทั นใดนั7 นคนนั7 นก็ ห ายโรค
และเขาก็ ยกแคร่ ของเขาเดิ นไป
วันนั7 นเป็ นวันสะบาโต
10 ดังนั7 นพวกยิวจึงพูดกับชายที2
หายโรคนั7 นว่ า "วันนี7 เป็ นวันสะบาโต ที2เจ้ าแบกแคร่ ไปนั7 นก็ผิด
พระราชบัญญัติ"
11 คนนั7 นจึ งตอบเขาเหล่ านั7 นว่ า
"ท่ านที2 รั กษาข้ าพเจ้ าให้ หายโรค
ได้ ส2ั งข้ าพเจ้ าว่ า `จงยกแคร่ ของ
เจ้ าแบกเดินไปเถิด'"
12 เขาเหล่ านั7 นถามคนนั7 นว่ า
"คนที2 ส2ั งเจ้ าว่ า `จงยกแคร่ ของ
เจ้ าแบกเดิ นไปเถิ ด' นั7 น เป็ น
ผู้ ใด"
13 คนที2 ได้ รั บการรั กษาให้ หาย
โรคนั7 นไม่ ร้ ู ว่ าเป็ นผู้ ใด เพราะ
พระเยซูเสด็จหลบไปแล้ ว เนื2 อง
จากขณะนั7 นมี ค นอยู่ ที2 นั2 นเป็ น
อันมาก
14 ภายหลั ง พระเยซู ได้ ทรงพบ
คนนั7 นในพระวิ หารและตรั สกั บ
เขาว่ า "ดูเถิด เจ้ าหายโรคแล้ ว
อย่ าทําบาปอีก มิฉะนั7 นเหตุร้าย
กว่ านั7 นจะเกิดกับเจ้ า"
15 ชายคนนั7 นก็ ได้ ออกไปและ
บอกพวกยิ วว่ า ท่ านที2 ได้ รั กษา
เขาให้ หายโรคนั7 นคือพระเยซู
16 เหตุ ฉะนั7 นพวกยิ วจึ งข่ มเหง
พระเยซู และแสวงหาโอกาสที2
จะฆ่ าพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงกระทําเช่ นนั7 นในวันสะบาโต
17 แต่ พระเยซู ต รั ส ตอบเขาว่ า
"พระบิ ดาของเราก็ยังทรงกระทํา
การอยู่ จนถึ งบั ดนี7 และเราก็ทาํ
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9 And immediately the man
was made whole, and took up
his bed, and walked: and on
the same day was the sabbath.
10 The Jews therefore said
unto him that was cured, It is
the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
11 He answered them, He that
made me whole, the same said
unto me, Take up thy bed, and
walk.
12 Then asked they him, What
man is that which said unto
thee, Take up thy bed, and
walk?
13 And he that was healed
wist not who it was: for Jesus
had conveyed himself away, a
multitude being in that place.
14 Afterward Jesus findeth
him in the temple, and said
unto him, Behold, thou art
made whole: sin no more, lest
a worse thing come unto thee.
15 The man departed, and told
the Jews that it was Jesus,
which had made him whole.
16 And therefore did the Jews
persecute Jesus, and sought to
slay him, because he had done
these things on the sabbath
day.
17 But Jesus answered them,
My Father worketh hitherto,
and I work.
18 Therefore the Jews sought
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ด้ วย"
18 เหตุฉะนั7 นพวกยิวยิ2 งแสวงหา
โอกาสที2 จะฆ่ าพระองค์ มิ ใช่
เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั7 น แต่ ยังได้ เรียกพระเจ้ า
ว่ าเป็ นบิ ดาของตนด้ วย ซึ2 งเป็ น
การกระทําตนเสมอกับพระเจ้ า
19 ดั งนั7 นพระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ า นทั7 ง
หลายว่ า พระบุ ตรจะกระทําสิ2 ง
ใดตามใจไม่ ได้ นอกจากที2 ได้
เห็นพระบิ ดาทรงกระทํา เพราะ
สิ2 งใดที2 พระบิ ดาทรงกระทํา สิ2 ง
นั7 นพระบุตรจึงทรงกระทําด้ วย
20 เพราะว่ าพระบิดาทรงรักพระ
บุตร และทรงสําแดงให้ พระบุตร
เห็นทุ กสิ2 งที2 พระองค์ ทรงกระทํา
และพระองค์ จ ะทรงสํา แดงให้
พระบุ ตรเห็ นการที2 ย2ิ งใหญ่ ก ว่ า
นั7 นอี ก เพื2 อท่ านทั7 งหลายจะ
ประหลาดใจ
21 เพราะพระบิ ดาทรงทํา ให้ คน
ที2 ตายแล้ วฟื7 นขึ7 นมาและมี ชี วิ ต
ฉั นใด ถ้ าพระบุ ตรปรารถนาจะ
กระทํา ให้ ผู้ ใดมี ชี วิ ตก็จะกระทํา
เหมือนกันฉันนั7 น
22 เพราะว่ า พระบิ ด ามิ ไ ด้ ทรง
พิ พากษาผู้ ใด แต่ พระองค์ ได้
ทรงมอบการพิ พากษาทั7 งสิ7 นไว้
กับพระบุตร
23 เพื2 อคนทั7 งปวงจะได้ ถวาย
เกี ยรติ แด่ พระบุ ตรเหมื อนที2 เขา
ถวายเกียรติแด่ พระบิดา ผู้ ใดไม่
ถวายเกี ยรติ แด่ พระบุ ตร ผู้ นั7 น
ก็ ไม่ ถวายเกี ยรติ แด่ พระบิ ดาผู้
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the more to kill him, because
he not only had broken the
sabbath, but said also that
God was his Father, making
himself equal with God.
19 Then answered Jesus and
said unto them, Verily, verily,
I say unto you, The Son can
do nothing of himself, but
what he seeth the Father do:
for what things soever he
doeth, these also doeth the Son
likewise.
20 For the Father loveth the
Son, and sheweth him all
things that himself doeth: and
he will shew him greater
works than these, that ye may
marvel.
21 For as the Father raiseth up
the dead, and quickeneth
them; even so the Son quickeneth whom he will.
22 For the Father judgeth no
man, but hath committed all
judgment unto the Son:
23 That all men should honour
the Son, even as they honour
the Father. He that honoureth
not the Son honoureth not the
Father which hath sent him.
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ทรงใช้ พระบุตรมา
24 เราบอกความจริ ง อั น เที2 ยง
แท้ แก่ ท่านทั7งหลายว่ า ผู้ ใดที2ฟัง
คํา ของเราและเชื2 อในพระองค์
ผู้ ทรงใช้ เรามา ผู้ นั7 นก็มี ชี วิ ต
นิ รั นดร์ และจะไม่ ถู กพิ พากษา
แต่ ได้ ผ่านพ้ นความตายไปสู่ ชีวิต
แล้ ว
25 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั7 ง
หลายว่ า เวลาที2 กาํ หนดนั7 นใกล้
จะถึ งแล้ ว และบั ดนี7 ก็ถึ งแล้ ว
คือเมื2 อผู้ ท2ีตายแล้ วจะได้ ยินพระ
สุ ร เสี ยงแห่ งพระบุ ต รของพระ
เจ้ า และบรรดาผู้ ที2 ได้ ยิ นจะมี
ชี วิต
26 เพราะว่ าพระบิ ดาทรงมี ชี วิ ต
ในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก ็
ได้ ทรงประทานให้ พระบุ ต รมี
ชี วิตในพระองค์ฉันนั7 น
27 และได้ ทรงประทานให้ พระ
บุ ตรมี สิ ทธิ อาํ นาจที2 จะพิ พากษา
ด้ วย เพราะพระองค์ ทรงเป็ น
บุตรมนุ ษย์
การฟื0 นขึ0 นมาสองแบบ
28 อย่ าประหลาดใจในข้ อนี7 เลย
เพราะใกล้ จะถึ งเวลาที2 บรรดาผู้
ที2 อยู่ ในอุ โมงค์ ฝั ง ศพจะได้ ยิ น
พระสุรเสียงของพระองค์
29 และจะได้ ออกมา คนทั7 ง
หลายที2 ได้ ประพฤติ ดี ก ็ฟ7 ื นขึ7 นสู่
ชี วิต และคนทั7งหลายที2ได้ ประพฤติช2ั วก็จะฟื7 นขึ7 นสู่ การพิพากษา
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24 Verily, verily, I say unto
you, He that heareth my word,
and believeth on him that sent
me, hath everlasting life, and
shall not come into condemnation; but is passed from death
unto life.
25 Verily, verily, I say unto
you, The hour is coming, and
now is, when the dead shall
hear the voice of the Son of
God: and they that hear shall
live.
26 For as the Father hath life
in himself; so hath he given to
the Son to have life in himself;
27 And hath given him authority to execute judgment also,
because he is the Son of man.
Two Resurrections
28 Marvel not at this: for the
hour is coming, in the which
all that are in the graves shall
hear his voice,
29 And shall come forth; they
that have done good, unto the
resurrection of life; and they
that have done evil, unto the
resurrection of damnation.
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บรรดาพยานของพระเยซู ว่า
ทรงเป็ นพระบุ ตรของพระเจ้า
30 เราจะทํา สิ2 งใดตามอําเภอใจ
ไม่ ได้ เราได้ ยินอย่ างไร เราก็
พิ พากษาอย่ างนั7 น และการพิ พากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะ
เรามิได้ มุ่ งที2 จะทําตามใจของเรา
เอง แต่ ตามพระประสงค์ ของ
พระบิดาผู้ ทรงใช้ เรามา
31 ถ้ าเราเป็ นพยานถึงตัวเราเอง
คําพยานของเราก็ไม่ จริง
32 มี อี กผู้ หนึ2 งที2 เป็ นพยานถึ ง
เรา และเรารู้ ว่ าคํา พยานที2 พระ
องค์ ทรงเป็ นพยานถึ งเรานั7 น
เป็ นความจริง
33 ท่ านทั7 งหลายได้ ใช้ คนไปหา
ยอห์ น
และยอห์ นก็ได้ เป็ น
พยานถึงความจริง
34 เรามิ ได้ รั บคํา พยานจาก
มนุ ษย์ แต่ ท2ี เรากล่ าวสิ2 งเหล่ านี7
ก็เพื2 อให้ ท่านทั7งหลายรอด
35 ยอห์ นเป็ นโคมที2จุดสว่ างไสว
และท่ า นทั7 งหลายก็ พอใจที2 จะ
ชื2 นชมยิ นดี ช2ั วขณะหนึ2 งในความ
สว่ างของยอห์ นนั7 น
36 แต่ คํา พยานที2 เรามี น7 ั นยิ2 ง
ใหญ่ กว่ าคํา พยานของยอห์ น
เพราะว่ างานที2 พระบิดาทรงมอบ
ให้ เราทําให้ สาํ เร็จ งานนี7 แหละ
เรากํา ลั งทํา อยู่ เป็ นพยานถึ งเรา
ว่ าพระบิดาทรงใช้ เรามา
37 และพระบิ ดาผู้ ทรงใช้ เรามา
พระองค์ เองก็ได้ ทรงเป็ นพยาน
ถึ งเรา ท่ านทั7 งหลายไม่ เคยได้
ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระองค์
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Testimonies to Jesus
as Son of God
30 I can of mine own self do
nothing: as I hear, I judge: and
my judgment is just; because
I seek not mine own will, but
the will of the Father which
hath sent me.
31 If I bear witness of myself,
my witness is not true.
32 There is another that
beareth witness of me; and I
know that the witness which
he witnesseth of me is true.
33 Ye sent unto John, and he
bare witness unto the truth.
34 But I receive not testimony
from man: but these things I
say, that ye might be saved.
35 He was a burning and a
shining light: and ye were
willing for a season to rejoice
in his light.
36 But I have greater witness
than that of John: for the
works which the Father hath
given me to finish, the same
works that I do, bear witness
of me, that the Father hath
sent me.
37 And the Father himself,
which hath sent me, hath
borne witness of me. Ye have
neither heard his voice at any
time, nor seen his shape.
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และไม่ เ คยเห็ น รู ปร่ า งของพระ
องค์
38 และท่ า นทั7 งหลายไม่ มี พระ
ดํารั สของพระองค์ อยู่ ในตั วท่ าน
เพราะว่ า ท่ านทั7 งหลายมิ ได้ เชื2 อ
ในพระองค์ ผ้ ู ที2 พระบิ ดาทรงใช้
มานั7 น
39 จงค้ นดูในพระคัมภีร์ เพราะ
ท่ านคิ ดว่ า ในพระคั มภี ร์ น7 ั นมี
ชี วิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์ น7 ั น
เป็ นพยานถึงเรา
40 แต่ ท่ า นทั7 งหลายไม่ ยอมมา
หาเราเพื2 อจะได้ ชีวิต
41 เราไม่ รับเกียรติจากมนุ ษย์
42 แต่ เรารู้ ว่ าท่ านไม่ มี ความรั ก
ของพระเจ้ าในตัวท่าน
43 เราได้ มาในพระนามพระ
บิดาของเรา และท่านทั7งหลายมิ
ได้ รั บเรา ถ้ าผู้ อื2 นจะมาในนาม
ของเขาเอง ท่านทั7งหลายก็จะรับ
ผู้ น7 ั น
44 ผู้ ที2 ได้ รั บยศศั กดิ\ จากกั นเอง
และมิ ได้ แสวงหายศศั กดิ\ ซึ2 งมา
จากพระเจ้ าเท่ านั7 น ท่ านจะเชื2 อ
ผู้ น7 ั นได้ อย่ างไร
45 อย่ าคิ ดว่ าเราจะฟ้ องท่ านทั7 ง
หลายต่ อพระบิ ดา มี ผ้ ู ฟ้ อง
ท่านแล้ ว คือโมเสส ผู้ ซ2ึ งท่านทั7ง
หลายวางใจอยู่
46 ถ้ าท่ า นทั7 งหลายเชื2 อโมเสส
ท่านทั7งหลายก็จะเชื2 อเรา เพราะ
โมเสสได้ เขียนกล่ าวถึงเรา
47 แต่ ถ้ าท่ า นทั7 งหลายไม่ เ ชื2 อ
เรื2 องที2 โมเสสเขี ยนแล้ ว ท่ านจะ
เชื2 อถ้ อยคําของเราอย่ างไรได้ "
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38 And ye have not his word
abiding in you: for whom he
hath sent, him ye believe not.
39 Search the scriptures; for
in them ye think ye have eternal life: and they are they
which testify of me.
40 And ye will not come to
me, that ye might have life.
41 I receive not honour from
men.
42 But I know you, that ye
have not the love of God in
you.
43 I am come in my Father's
name, and ye receive me not:
if another shall come in his
own name, him ye will receive.
44 How can ye believe, which
receive honour one of another,
and seek not the honour that
cometh from God only?
45 Do not think that I will
accuse you to the Father: there
is one that accuseth you, even
Moses, in whom ye trust.
46 For had ye believed Moses,
ye would have believed me:
for he wrote of me.
47 But if ye believe not his
writings, how shall ye believe
my words?
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ทรงเลี0 ยงคนห้าพัน
ภายหลั งเหตุ ก ารณ์ เหล่ านี7
พระเยซู ก ็เสด็จไปข้ ามทะเล
กาลิลี คือทะเลทิเบเรียส
2 คนเป็ นอั นมากได้ ตามพระ
องค์ ไป เพราะเขาเหล่ านั7 นได้
เห็ นการอั ศจรรย์ ท2ี พระองค์ ได้
ทรงกระทําต่ อบรรดาคนป่ วย
3 พระเยซู เ สด็ จขึ7 นไปบนภู เ ขา
และประทั บกั บเหล่ า สาวกของ
พระองค์ท2ีน2ั น
4ขณะนั7 นใกล้ จะถึงปั สกาซึ2 งเป็ น
เทศกาลเลี7 ยงของพวกยิวแล้ ว
5เมื2 อพระเยซูทรงเงยพระพักตร์
ทอดพระเนตรและเห็ น คนเป็ น
อั นมากพากั นมาหาพระองค์
พระองค์จึงตรัสกับฟี ลิปว่ า "เรา
จะซื7 ออาหารที2 ไหนให้ คนเหล่ านี7
กินได้ "
6พระองค์ ตรั สอย่ างนั7 นเพื2 อจะ
ลองใจฟี ลิป เพราะพระองค์ทรง
ทราบแล้ วว่ า พระองค์ จะทรง
กระทําประการใด
7ฟี ลิปทู ลตอบพระองค์ว่า "สอง
ร้ อยเหรี ยญเดนาริอันก็ไม่ พอซื7 อ
อาหารให้ เขากิ นกันคนละเล็กละ
น้ อย"
8สาวกคนหนึ2 งของพระองค์ คื อ
อันดรูว์น้ องชายของซี โมนเปโตร
ทู ลพระองค์ว่า
9"ที2 น2ี มี เด็ กชายคนหนึ2 งมี ขนม
ข้ าวบาร์ เลย์ ห้ าก้ อน กั บปลา
เล็กๆสองตั ว แต่ เท่ านั7 นจะพอ
อะไรกับคนมากอย่ างนี7 "
10 พระเยซู ตรั สว่ า "ให้ คนทั7 ง

6
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Feeding the
Five Thousand
After these things Jesus
went over the sea of
Galilee, which is the sea of
Tiberias.
2 And a great multitude followed him, because they saw
his miracles which he did on
them that were diseased.
3 And Jesus went up into a
mountain, and there he sat
with his disciples.
4 And the passover, a feast of
the Jews, was nigh.
5 When Jesus then lifted up
his eyes, and saw a great company come unto him, he saith
unto Philip, Whence shall we
buy bread, that these may eat?
6 And this he said to prove
him: for he himself knew what
he would do.
7 Philip answered him, Two
hundred pennyworth of bread
is not sufficient for them, that
every one of them may take a
little.
8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother,
saith unto him,
9 There is a lad here, which
hath five barley loaves, and
two small fishes: but what are
they among so many?
10 And Jesus said, Make the
men sit down. Now there was

6
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ปวงนั2 งลงเถิด" ที2น2ั นมีหญ้ ามาก
คนเหล่ านั7 นจึ งนั2 งลง นั บแต่ ผ้ ู
ชายได้ ประมาณห้ าพันคน
11 แล้ วพระเยซู ก ็ทรงหยิ บขนม
ปั งนั7 น และเมื2 อขอบพระคุณแล้ ว
ก็ทรงแจกแก่ พวกสาวก และ
พวกสาวกแจกแก่ บรรดาคนที2น2ั ง
อยู่ น7 ั น และให้ ปลาด้ วยตามที2
เขาปรารถนา
12 เมื2 อเขาทั7 งหลายกิ นอิ2 มแล้ ว
พระองค์ ตรั สกั บเหล่ าสาวกของ
พระองค์ว่า "จงเก็บเศษอาหารที2
เหลื อไว้ เพื2 อไม่ ให้ มี ส2ิ งใดเสี ย
ไป"
13 เขาจึ งเก็บเศษขนมข้ าวบาร์ เลย์ ห้าก้ อนซึ2 งเหลือจากที2 คนทั7 ง
หลายได้ กิ นแล้ วนั7 น ใส่ กระบุ ง
ได้ สิบสองกระบุงเต็ม
14 เมื2 อคนเหล่ า นั7 นได้ เห็ น การ
อั ศจรรย์ ซ2ึ งพระเยซู ได้ ทรงกระทํา เขาก็พูดกันว่ า "แท้ จริงท่าน
ผู้ นี7 เป็ นศาสดาพยากรณ์ น7 ั นที2
ทรงกําหนดให้ เข้ ามาในโลก"
พระเยซู ทรงดําเนินบนนํ0า
15 เมื2 อพระเยซูทรงทราบว่ า เขา
ทั7 งหลายจะมาจั บพระองค์ ไปตั7 ง
ให้ เป็ นกษัตริย์ พระองค์ กเ็ สด็จ
ไปที2ภูเขาอีกแต่ ลาํ พัง
16 พอคํ2า ลงเหล่ าสาวกของพระ
องค์กไ็ ด้ ลงไปที2ทะเล
17 แล้ วลงเรื อข้ ามฟากไปยั ง
เมื องคาเปอรนาอุม มื ดแล้ วแต่
พระเยซูกย็ ังมิได้ เสด็จไปถึงเขา
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much grass in the place. So
the men sat down, in number
about five thousand.
11 And Jesus took the loaves;
and when he had given thanks,
he distributed to the disciples,
and the disciples to them that
were set down; and likewise of
the fishes as much as they
would.
12 When they were filled, he
said unto his disciples, Gather
up the fragments that remain,
that nothing be lost.
13 Therefore they gathered
them together, and filled
twelve baskets with the fragments of the five barley
loaves, which remained over
and above unto them that had
eaten.
14 Then those men, when they
had seen the miracle that Jesus
did, said, This is of a truth
that prophet that should come
into the world.
Jesus Walks on Water
15 When Jesus therefore perceived that they would come
and take him by force, to
make him a king, he departed
again into a mountain himself
alone.
16 And when even was now
come, his disciples went down
unto the sea,
17 And entered into a ship,

หน้ า / Page 30
18 ทะเลก็กาํ เริ บขึ7 น เพราะลม
พัดกล้ า
19 เมื2 อเขาทั7 งหลายตี กรรเชี ยง
ไปได้ ประมาณห้ าหกกิ โลเมตร
เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดําเนินมา
บนทะเลใกล้ เรือ เขาต่ างก็ตกใจ
กลัว
20 แต่ พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า "นี2
เป็ นเราเอง อย่ ากลัวเลย"
21 ดั งนั7 นเขาจึ ง รั บพระองค์ ข7 ึ น
เรือด้ วยความเต็มใจ แล้ วทันใด
นั7 นเรือก็ถึงฝั2 งที2เขาจะไปนั7 น
การเทศนาของพระเยซู
เกียวกับอาหารแห่ งชี วิต
22 วันรุ่ งขึ7 น เมื2 อคนที2อยู่ ฝ2ั งข้ าง
โน้ นเห็นว่ าไม่ มีเรืออื2 นที2น2ั น เว้ น
แต่ ลาํ ที2 เหล่ าสาวกของพระองค์
ลงไปเพี ยงลําเดี ยว และเห็ นว่ า
พระเยซู มิ ไ ด้ เสด็จลงเรื อลํา นั7 น
ไปกับเหล่ าสาวก แต่ เหล่ าสาวก
ของพระองค์ ไ ปตามลํา พั ง เท่ า
นั7 น
23 (แต่ มี เรื อลําอื2 นมาจากทิเบเรี ยส ใกล้ สถานที2 ท2ี เขาได้ กิ น
ขนมปั ง หลั งจากที2 องค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าได้ ทรงขอบพระคุ ณ
แล้ ว)
24 เหตุ ฉะนั7 นเมื2 อประชาชนเห็น
ว่ า พระเยซูและเหล่ าสาวกไม่ ได้
อยู่ ท2ี น2ั น เขาจึ งลงเรื อไปและ
ตามหาพระเยซู ท2ี เมื องคาเปอรนาอุม
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and went over the sea toward
Capernaum. And it was now
dark, and Jesus was not come
to them.
18 And the sea arose by reason of a great wind that blew.
19 So when they had rowed
about five and twenty or thirty
furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing
nigh unto the ship: and they
were afraid.
20 But he saith unto them, It
is I; be not afraid.
21 Then they willingly received him into the ship: and
immediately the ship was at
the land whither they went.
Jesus’ Sermon on
the Bread of Life
22 The day following, when
the people which stood on the
other side of the sea saw that
there was none other boat
there, save that one whereinto
his disciples were entered, and
that Jesus went not with his
disciples into the boat, but
that his disciples were gone
away alone;
23 (Howbeit there came other
boats from Tiberias nigh unto
the place where they did eat
bread, after that the Lord had
given thanks:)
24 When the people therefore
saw that Jesus was not there,
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25 ครั7 นเขาได้ พบพระองค์ ท2ี ฝ2ั ง
ทะเลข้ างโน้ นแล้ ว เขาทั7 งหลาย
ทู ลพระองค์ ว่า "รั บบี ท่ าน
มาที2น2ี เมื2 อไร"
26 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "เรา
บอกความจริ ง แก่ ท่ านทั7 งหลาย
ว่ า ท่านทั7 งหลายตามหาเรามิใช่
เพราะได้ เห็ น การอั ศจรรย์ น7 ั น
แต่ เพราะได้ กินขนมปั งอิ2 ม
27 อย่ าขวนขวายหาอาหารที2
ย่ อมเสื2 อมสู ญไป แต่ จงหาอาหารที2 ดาํ รงอยู่ ถึ งชี วิตนิ รันดร์ ซ2ึ ง
บุตรมนุ ษย์จะให้ แก่ ท่าน เพราะ
พระเจ้ าคือพระบิดาได้ ทรงประทั บตรามอบอํา นาจแก่ พระบุ ตร
แล้ ว"
28 แล้ วเขาทั7 งหลายก็ ทู ลพระ
องค์ว่า "ข้ าพเจ้ าทั7งหลายจะต้ อง
ทํา ประการใดจึ ง จะทํา งานของ
พระเจ้ าได้ "
29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "งาน
ของพระเจ้ านั7 น คื อการที2 ท่ าน
เชื2 อในท่ านที2 พระองค์ ทรงใช้ มา
นั7 น"
30 เขาทั7 งหลายจึ ง ทู ล พระองค์
ว่ า "ถ้ าเช่ นนั7 น ท่ านจะกระทํา
หมายสํา คั ญอะไร เพื2 อข้ าพเจ้ า
ทั7 งหลายจะเห็ นและเชื2 อในท่ าน
ท่านจะกระทําการอะไรบ้ าง
31 บรรพบุ รุ ษของข้ าพเจ้ าทั7 ง
หลายได้ กิ นมานาในถิ2 นทุ รกั นดารนั7 น ตามที2 มี คาํ เขี ยนไว้ ว่ า
`ท่ านได้ ใ ห้ เ ขากิ นอาหารจาก
สวรรค์'"
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neither his disciples, they also
took shipping, and came to
Capernaum, seeking for Jesus.
25 And when they had found
him on the other side of the
sea, they said unto him,
Rabbi, when camest thou
hither?
26 Jesus answered them and
said, Verily, verily, I say unto
you, Ye seek me, not because
ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves,
and were filled.
27 Labour not for the meat
which perisheth, but for that
meat which endureth unto everlasting life, which the Son of
man shall give unto you: for
him hath God the Father
sealed.
28 Then said they unto him,
What shall we do, that we
might work the works of God?
29 Jesus answered and said
unto them, This is the work of
God, that ye believe on him
whom he hath sent.
30 They said therefore unto
him, What sign shewest thou
then, that we may see, and
believe thee? what dost thou
work?
31 Our fathers did eat manna
in the desert; as it is written,
He gave them bread from
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32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ า นทั7 ง
หลายว่ า มิใช่ โมเสสที2 ให้ อาหาร
จากสวรรค์ น7 ั นแก่ ท่ าน แต่ พระ
บิ ด าของเราประทานอาหารแท้
ซึ2 งมาจากสวรรค์ ให้ แก่ ท่ านทั7 ง
หลาย
33 เพราะว่ าอาหารของพระเจ้ า
นั7 น คื อท่ านที2 ลงมาจากสวรรค์
และประทานชี วิตให้ แก่ โลก"
34 เขาทั7 งหลายจึ ง ทู ล พระองค์
ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า โปรดให้
อาหารนั7 นแก่ ข้ าพเจ้ าทั7 งหลาย
เสมอไปเถิด"
35 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "เรา
เป็ นอาหารแห่ งชี วิ ต ผู้ ที2 มาหา
เราจะไม่ หิ วอี ก และผู้ ที2 เชื2 อใน
เราจะไม่ กระหายอีกเลย
36 แต่ เราได้ บอกท่ านทั7 งหลาย
แล้ วว่ า ท่านได้ เห็นเราแล้ วแต่ ก ็
ไม่ เชื2 อ
37 สารพั ดที2 พระบิ ดาทรงประทานแก่ เราจะมาสู่ เรา และผู้ ท2ีมา
หาเรา เราก็จะไม่ ท7 ิงเขาเลย
38 เพราะว่ าเราได้ ลงมาจาก
สวรรค์ มิ ใช่ เพื2 อกระทํา ตาม
ความประสงค์ ของเราเอง แต่
เพื2 อกระทํา ตามพระประสงค์
ของพระองค์ผ้ ู ทรงใช้ เรามา
39 และพระประสงค์ ของพระ
บิ ดาผู้ ทรงใช้ เรามานั7 น ก็คื อให้
เรารั กษาบรรดาผู้ ที2 พระองค์ ได้
ทรงมอบไว้ กั บเรา มิ ให้ หายไป
สั กคนเดี ยว แต่ ให้ ฟ7 ื นขึ7 นมาใน
วันที2สุด
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heaven to eat.
32 Then Jesus said unto them,
Verily, verily, I say unto you,
Moses gave you not that bread
from heaven; but my Father
giveth you the true bread from
heaven.
33 For the bread of God is he
which cometh down from
heaven, and giveth life unto
the world.
34 Then said they unto him,
Lord, evermore give us this
bread.
35 And Jesus said unto them,
I am the bread of life: he that
cometh to me shall never
hunger; and he that believeth
on me shall never thirst.
36 But I said unto you, That
ye also have seen me, and
believe not.
37 All that the Father giveth
me shall come to me; and him
that cometh to me I will in no
wise cast out.
38 For I came down from
heaven, not to do mine own
will, but the will of him that
sent me.
39 And this is the Father's will
which hath sent me, that of all
which he hath given me I
should lose nothing, but
should raise it up again at the
last day.
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40 เพราะนี2 แหละเป็ นพระประสงค์ ของผู้ ท2ี ทรงใช้ เรามานั7 น ที2
จะให้ ทุ กคนที2 เห็ นพระบุ ตรและ
เชื2 อในพระบุ ตรได้ มีชี วิตนิ รันดร์
และเราจะให้ ผู้ นั7 นฟื7 นขึ7 นมาใน
วันสุดท้ าย"
41 พวกยิ วจึ งบ่ นพึ มพํากั นเรื2 อง
พระองค์ เพราะพระองค์ ตรั ส ว่ า
"เราเป็ นอาหารซึ2 งลงมาจาก
สวรรค์"
42 เขาทั7 งหลายว่ า "คนนี7 เป็ น
เยซู ลู กชายของโยเซฟมิ ใช่ หรื อ
พ่ อแม่ ของเขาเราก็ร้ ู จั ก เหตุ ใด
คนนี7 จึ งพู ดว่ า `เราได้ ลงมาจาก
สวรรค์'"
43 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาเหล่ า
นั7 นว่ า "อย่ าบ่ นกันเลย
44 ไม่ มี ผู้ ใดมาถึ ง เราได้ นอก
จากพระบิ ด าผู้ ทรงใช้ เรามาจะ
ทรงชั กนํา ให้ เขามา และเราจะ
ให้ ผ้ ู น7 ั นฟื7 นขึ7 นมาในวันสุดท้ าย
45 มี คาํ เขี ยนไว้ ในคั มภี ร์ ศาสดาพยากรณ์ว่า `ทุกคนจะเรียนรู ้
จากพระเจ้า' เหตุ ฉะนั7 นทุ กคน
ที2 ได้ ยิ นได้ ฟังและได้ เรี ยนรู้ จาก
พระบิดาก็มาถึงเรา
46 ไม่ มี ผู้ ใดได้ เห็ น พระบิ ดา
นอกจากท่ า นที2 มาจากพระเจ้ า
ท่ า นนั7 นแหละได้ เห็ น พระบิ ด า
แล้ ว
47 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั7 ง
หลายว่ า ผู้ ที2 เชื2 อในเราก็มี ชี วิต
นิรันดร์
48 เราเป็ นอาหารแห่ งชี วิตนั7 น
49 บรรพบุ รุ ษของท่ านทั7 งหลาย
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40 And this is the will of him
that sent me, that every one
which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise
him up at the last day.
41 The Jews then murmured
at him, because he said, I am
the bread which came down
from heaven.
42 And they said, Is not this
Jesus, the son of Joseph,
whose father and mother we
know? how is it then that he
saith, I came down from
heaven?
43 Jesus therefore answered
and said unto them, Murmur
not among yourselves.
44 No man can come to me,
except the Father which hath
sent me draw him: and I will
raise him up at the last day.
45 It is written in the prophets,
And they shall be all taught of
God. Every man therefore that
hath heard, and hath learned
of the Father, cometh unto me.
46 Not that any man hath seen
the Father, save he which is of
God, he hath seen the Father.
47 Verily, verily, I say unto
you, He that believeth on me
hath everlasting life.
48 I am that bread of life.
49 Your fathers did eat manna
in the wilderness, and are
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ได้ กินมานาในถิ2 นทุ รกั นดารและ
สิ7 นชี วิต
50 แต่ น2ี เป็ นอาหารที2 ลงมาจาก
สวรรค์ เพื2 อให้ ผ้ ู ท2ีได้ กินแล้ วไม่
ตาย
51 เราเป็ นอาหารที2 ธาํ รงชี วิตซึ2 ง
ลงมาจากสวรรค์ ถ้ าผู้ ใดกินอาหารนี7 ผู้ นั7 นจะมี ชี วิ ตนิ รั นดร์
และอาหารที2 เราจะให้ เพื2 อเป็ น
ชี วิ ต ของโลกนั7 นก็ คื อ เนื7 อของ
เรา"
52 แล้ วพวกยิ วก็ทุ่ มเถี ยงกั นว่ า
"ผู้ น7 ี จะเอาเนื7 อของเขาให้ เรากิ น
ได้ อย่ างไร"
53 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ า นทั7 ง
หลายว่ า ถ้ าท่ านไม่ กิ นเนื7 อและ
ดื2 มโลหิ ตของบุตรมนุ ษย์ ท่านก็
ไม่ มีชีวิตในตัวท่าน
54 ผู้ ท2ี กินเนื7 อและดื2 มโลหิ ตของ
เราก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้
ผู้ น7 ั นฟื7 นขึ7 นมาในวันสุดท้ าย
55 เพราะว่ าเนื7 อของเราเป็ นอาหารแท้ และโลหิ ตของเราก็ เป็ น
ของดื2 มแท้
56 ผู้ ท2ี กินเนื7 อและดื2 มโลหิ ตของ
เรา ผู้ นั7 นก็อยู่ ในเราและเราอยู่
ในเขา
57 พระบิ ดาผู้ ทรงดํา รงพระ
ชนม์ ไ ด้ ทรงใช้ เรามาและเรามี
ชี วิตเพราะพระบิดานั7 นฉันใด ผู้
ที2 กินเรา ผู้ น7 ั นก็จะมี ชีวิตเพราะ
เราฉันนั7 น
58 นี2 แหละเป็ นอาหารซึ2 งลงมา
จากสวรรค์ ไม่ เหมือนกั บมานา
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dead.
50 This is the bread which
cometh down from heaven,
that a man may eat thereof,
and not die.
51 I am the living bread which
came down from heaven: if
any man eat of this bread, he
shall live for ever: and the
bread that I will give is my
flesh, which I will give for the
life of the world.
52 The Jews therefore strove
among themselves, saying,
How can this man give us his
flesh to eat?
53 Then Jesus said unto them,
Verily, verily, I say unto you,
Except ye eat the flesh of the
Son of man, and drink his
blood, ye have no life in you.
54 Whoso eateth my flesh,
and drinketh my blood, hath
eternal life; and I will raise
him up at the last day.
55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink
indeed.
56 He that eateth my flesh,
and drinketh my blood,
dwelleth in me, and I in him.
57 As the living Father hath
sent me, and I live by the
Father: so he that eateth me,
even he shall live by me.
58 This is that bread which
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ที2 พวกบรรพบุ รุ ษของท่ านได้ กิ น
และสิ7 นชี วิต ผู้ ท2ี กิ นอาหารนี7 จะ
มีชีวิตนิรันดร์"
59 คําเหล่ านี7 พระองค์ได้ ตรัสใน
ธรรมศาลา ขณะที2 พระองค์ทรง
สั2 งสอนอยู่ ท2ีเมืองคาเปอรนาอุม
พวกสาวกไม่ เข้าใจ
คําสัง สอนของพระเยซู
60 ดั ง นั7 นเมื2 อเหล่ าสาวกของ
พระองค์ หลายคนได้ ฟั งเช่ นนั7 น
ก็พูดว่ า "ถ้ อยคําเหล่ านี7 ยากนัก
ใครจะฟั งได้ "
61 เมื2 อพระเยซู ทรงทราบเองว่ า
เหล่ า สาวกของพระองค์ บ่ น ถึ ง
เรื2 องนั7 น พระองค์จึงตรัสกับเขา
ว่ า "เรื2 องนี7 ทํา ให้ ท่ านทั7 งหลาย
ลําบากใจหรือ
62 ถ้ าท่ านจะได้ เห็นบุ ตรมนุ ษย์
เสด็ จ ขึ7 นไปยั ง ที2 ที2 ท่ า นอยู่ แต่
ก่ อนนั7 น ท่านจะว่ าอย่ างไร
63 จิ ตวิ ญญาณเป็ นที2 ใ ห้ มี ชี วิ ต
ส่ วนเนื7 อหนั งไม่ มี ประโยชน์ อั น
ใด ถ้ อยคํา ซึ2 งเราได้ กล่ าวกั บ
ท่ า นทั7 งหลายนั7 นเป็ นจิ ต วิ ญญาณและเป็ นชี วิต
64 แต่ ในพวกท่านมีบางคนที2 ไม่
เชื2 อ" เพราะพระเยซู ทรงทราบ
แต่ แรกว่ าผู้ ใดไม่ เชื2 อ และเป็ นผู้
ใดที2จะทรยศพระองค์
65 และพระองค์ตรัสว่ า "เหตุฉะ
นั7 นเราจึงได้ บอกท่านทั7งหลายว่ า
`ไม่ มี ผ้ ู ใดจะมาถึ งเราได้ นอก
จากพระบิ ดาของเราจะทรง
โปรดประทานให้ ผ้ ู น7 ั น'"
66 ตั7 งแต่ น7 ั นมาสาวกของพระ
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came down from heaven: not
as your fathers did eat manna,
and are dead: he that eateth of
this bread shall live for ever.
59 These things said he in the
synagogue, as he taught in
Capernaum.
Jesus’ Teaching
Not Understood
60 Many therefore of his disciples, when they had heard
this, said, This is an hard
saying; who can hear it?
61 When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them,
Doth this offend you?
62 What and if ye shall see the
Son of man ascend up where
he was before?
63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak
unto you, they are spirit, and
they are life.
64 But there are some of you
that believe not. For Jesus
knew from the beginning who
they were that believed not,
and who should betray him.
65 And he said, Therefore
said I unto you, that no man
can come unto me, except it
were given unto him of my
Father.
66 From that time many of his
disciples went back, and
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องค์ ห ลายคนก็ ท้ อถอยไม่ ติ ด
ตามพระองค์อีกต่ อไป
คํากล่ าวถึง
ความเชื อของเปโตร
67 พระเยซู ตรั ส กั บสิ บสองคน
นั7 นว่ า "ท่านทั7งหลายก็จะจากเรา
ไปด้ วยหรือ"
68 ซีโมนเปโตรทู ลตอบพระองค์
ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า พวกข้ า
พระองค์ จ ะจากไปหาผู้ ใดเล่ า
พระองค์ มี ถ้ อยคํา ซึ2 งให้ มี ชี วิ ต
นิรันดร์
69 และข้ าพระองค์ ท7 ั งหลายก็
เชื2 อและแน่ ใจแล้ วว่ า พระองค์
ทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุ ตรของ
พระเจ้ าผู้ ทรงดํารงพระชนม์"
70 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "เรา
เลื อ กพวกท่ า นสิ บสองคนมิ ใ ช่
หรื อ และคนหนึ2 งในพวกท่ าน
เป็ นมารร้ าย"
71 พระองค์ ทรงหมายถึ งยู ดาส
อิ สคาริโอทบุ ตรชายซี โมนเพราะ
ว่ าเขาเป็ นผู้ ที2 จะทรยศพระองค์
คื อคนหนึ2 งในอั ครสาวกสิ บสอง
คน
การเลี0 ยงในเทศกาลอยู่ เพิง
ทีกรุ งเยรู ซาเล็ม
ภายหลั งเหตุ การณ์ เ หล่ า
นี7 พระเยซู ก ็ ไ ด้ เสด็ จ ไปใน
แคว้ นกาลิลี ด้ วยว่ าพระองค์ไม่
ประสงค์ ท2ี จะเสด็ จ ไปในแคว้ น
ยูเดี ย เพราะพวกยิวหาโอกาสที2
จะฆ่ าพระองค์
2ขณะนั7 นใกล้ จะถึ งเทศกาลอยู่
เพิงของพวกยิวแล้ ว

7
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walked no more with him.
Peter’s Confession of Faith
67 Then said Jesus unto the
twelve, Will ye also go away?
68 Then Simon Peter answered him, Lord, to whom
shall we go? thou hast the
words of eternal life.
69 And we believe and are
sure that thou art that Christ,
the Son of the living God.
70 Jesus answered them, Have
not I chosen you twelve, and
one of you is a devil?
71 He spake of Judas Iscariot
the son of Simon: for he it was
that should betray him, being
one of the twelve.
Feast of Tabernacles
at Jerusalem
After these things Jesus
walked in Galilee: for he
would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill
him.
2 Now the Jews' feast of
tabernacles was at hand.

7
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3พวกน้ องๆของพระองค์ จึ งทู ล
พระองค์ ว่า "จงออกจากที2 น2ี ไป
ยั งแคว้ นยู เดี ย เพื2 อเหล่ าสาวก
ของท่ านจะได้ เห็นกิ จการที2 ท่ าน
กระทํา
4 เพราะว่ าไม่ มี ผู้ ใดทํา สิ2 งใด
ลั บๆ เมื2 อผู้ นั7 นเองอยากให้ ตั ว
ปรากฏ ถ้ าท่านกระทําการเหล่ า
นี7 ก็ จ งสํา แดงตั วให้ ปรากฏแก่
โลกเถิด"
5แม้ พวกน้ องๆของพระองค์ก ็มิ
ได้ เชื2 อในพระองค์
6พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ า "ยัง
ไม่ ถึ งเวลาของเรา แต่ เวลาของ
พวกท่านมีอยู่ เสมอ
7 โลกจะเกลี ยดชั งพวกท่ า นไม่
ได้ แต่ โลกเกลียดชั งเรา เพราะ
เราเป็ นพยานว่ าการงานของโลก
นั7 นชั2 ว
8 พวกท่ า นจงขึ7 นไปในเทศกาล
นั7 นเถิ ด เราจะยั งไม่ ข7 ึ นไปใน
เทศกาลนั7 น เพราะว่ ายั งไม่ ถึ ง
กําหนดเวลาของเรา"
9 เมื2 อพระองค์ ต รั ส เช่ นนั7 นแก่
เขาแล้ ว พระองค์กย็ ังประทับอยู่
ในแคว้ นกาลิลี
พระเยซู ทรงออกจาก
แคว้นกาลิลีเป็ นการลับ
10 แต่ เมื2 อพวกน้ องๆของพระ
องค์ ข7 ึ นไปในเทศกาลนั7 นแล้ ว
พระองค์ ก ็เ สด็ จตามขึ7 นไปด้ วย
แต่ ไปอย่ างลับๆ ไม่ เปิ ดเผย
11 พวกยิวจึงมองหาพระองค์ใน
เทศกาลนั7 นและถามว่ า "คนนั7 น
อยู่ ท2ีไหน"
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3 His brethren therefore said
unto him, Depart hence, and
go into Judaea, that thy disciples also may see the works
that thou doest.
4 For there is no man that
doeth any thing in secret, and
he himself seeketh to be
known openly. If thou do these
things, shew thyself to the
world.
5 For neither did his brethren
believe in him.
6 Then Jesus said unto them,
My time is not yet come: but
your time is alway ready.
7 The world cannot hate you;
but me it hateth, because I
testify of it, that the works
thereof are evil.
8 Go ye up unto this feast: I go
not up yet unto this feast; for
my time is not yet full come.
9 When he had said these
words unto them, he abode
still in Galilee.
Jesus Secretly
Leaves Galilee
10 But when his brethren were
gone up, then went he also up
unto the feast, not openly, but
as it were in secret.
11 Then the Jews sought him
at the feast, and said, Where
is he?
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12 และประชาชนก็ซุ บซิ บกั นถึ ง
พระองค์ เป็ นอั นมาก บางคนว่ า
"เขาเป็ นคนดี" คนอื2 นๆว่ า "มิใช่
แต่ เ ขาหลอกลวงประชาชนต่ าง
หาก"
13 แต่ ไม่ มี ผ้ ู ใดอาจพู ด ถึ งพระ
องค์ อย่ างเปิ ดเผย เพราะกลั ว
พวกยิว
พระเยซู ทีเทศกาลอยู่ เพิง
14 ครั7 นถึ งวั นกลางเทศกาลนั7 น
พระเยซู ไ ด้ เสด็ จ ขึ7 นไปในพระ
วิหารและทรงสั2 งสอน
15 พวกยิ วคิ ดประหลาดใจและ
พูดว่ า "คนนี7 จะรู้ ข้อความเหล่ านี7
ได้ อย่ างไร ในเมื2 อไม่ เคยเรี ยน
เลย"
16 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาว่ า
"คําสอนของเราไม่ ใช่ ของเราเอง
แต่ เป็ นของพระองค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรา
มา
17 ถ้ าผู้ ใดตั7 งใจประพฤติ ต าม
พระประสงค์ของพระองค์ ผู้ น7 ั น
ก็ จ ะรู้ ว่ าคํา สอนนั7 นมาจากพระ
เจ้ า หรื อว่ าเราพู ดตามใจชอบ
ของเราเอง
18 ผู้ ใดที2พูดตามใจชอบของตน
เอง ผู้ นั7 นย่ อมแสวงหาเกี ยรติ
สํา หรั บตนเอง แต่ ผ้ ู ที2 แสวงหา
เกี ยรติ ให้ พระองค์ ผ้ ู ทรงใช้ ตน
มา ผู้ น7 ั นแหละเป็ นคนจริง ไม่ มี
อธรรมอยู่ ในเขาเลย
19 โมเสสได้ ให้ พระราชบั ญญั ติ
แก่ ท่ านทั7 งหลายมิ ใช่ หรื อ และ
ไม่ มี ผ้ ู ใดในพวกท่ านรั กษาพระ
ราชบัญญัติน7 ั น ท่านทั7งหลายหา
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12 And there was much murmuring among the people concerning him: for some said, He
is a good man: others said,
Nay; but he deceiveth the people.
13 Howbeit no man spake
openly of him for fear of the
Jews.
Jesus at the
Feast of Tabernacles
14 Now about the midst of the
feast Jesus went up into the
temple, and taught.
15 And the Jews marvelled,
saying, How knoweth this
man letters, having never
learned?
16 Jesus answered them, and
said, My doctrine is not mine,
but his that sent me.
17 If any man will do his will,
he shall know of the doctrine,
whether it be of God, or
whether I speak of myself.
18 He that speaketh of himself
seeketh his own glory: but he
that seeketh his glory that sent
him, the same is true, and no
unrighteousness is in him.
19 Did not Moses give you the
law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about
to kill me?
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โอกาสที2จะฆ่ าเราทําไม"
20 คนเหล่ านั7 นตอบว่ า "ท่านมีผี
สิ งอยู่ ใครเล่ าหาโอกาสจะฆ่ า
ท่าน"
21 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "เรา
ได้ ทํา สิ2 ง หนึ2 ง และท่ า นทั7 งหลาย
ประหลาดใจ
22 โมเสสได้ ให้ ท่านทั7 งหลายเข้ า
สุ หนั ต (มิ ใช่ ได้ มาจากโมเสส
แต่ ม าจากบรรพบุ รุ ษ) และ
ในวั นสะบาโตท่ านทั7 งหลายก็
ยังให้ คนเข้ าสุหนัต
23 ถ้ าในวั น สะบาโตคนยั ง เข้ า
สุ หนั ต เพื2 อมิ ให้ ละเมิ ดพระ
ราชบัญญัติของโมเสสแล้ ว ท่าน
ทั7 งหลายจะโกรธเรา เพราะเรา
ทํา ให้ ชายผู้ หนึ2 งหายโรคเป็ น
ปกติในวันสะบาโตหรือ
24 อย่ าตั ด สิ น ตามที2 เห็ น ภาย
นอก แต่ จงตัดสินตามชอบธรรม
เถิด"
25 เพราะฉะนั7 นชาวกรุ งเยรู ซาเล็มบางคนจึ งพู ดว่ า "คนนี7 มิใช่
หรือที2เขาหาโอกาสจะฆ่ าเสีย
26 แต่ ดูเถิด ท่านกําลังพูดอย่ าง
กล้ าหาญและเขาทั7 งหลายก็ ไ ม่
ได้ ว่าอะไรท่ านเลย พวกขุนนาง
รู้ แน่ แล้ วหรื อว่ า คนนี7 เป็ นพระ
คริสต์แท้
27 แต่ เ รารู้ ว่ า คนนี7 มาจากไหน
แต่ เ มื2 อพระคริ ส ต์ เ สด็ จ มานั7 น
จะไม่ มีผ้ ู ใดรู้ เลยว่ า พระองค์มา
จากไหน"
28 ดั ง นั7 นพระเยซู จึ งทรงประกาศขณะที2ทรงสั2 งสอนอยู่ ในพระ
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20 The people answered and
said, Thou hast a devil: who
goeth about to kill thee?
21 Jesus answered and said
unto them, I have done one
work, and ye all marvel.
22 Moses therefore gave unto
you circumcision; (not because it is of Moses, but of the
fathers;) and ye on the sabbath
day circumcise a man.
23 If a man on the sabbath
day receive circumcision, that
the law of Moses should not
be broken; are ye angry at me,
because I have made a man
every whit whole on the sabbath day?
24 Judge not according to the
appearance, but judge righteous judgment.
25 Then said some of them of
Jerusalem, Is not this he,
whom they seek to kill?
26 But, lo, he speaketh boldly,
and they say nothing unto him.
Do the rulers know indeed that
this is the very Christ?
27 Howbeit we know this man
whence he is: but when Christ
cometh, no man knoweth
whence he is.
28 Then cried Jesus in the
temple as he taught, saying,
Ye both know me, and ye
know whence I am: and I am
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วิ หารว่ า "ท่ านทั7 งหลายรู้ จั กเรา
และรู้ ว่าเรามาจากไหน แต่ เรามิ
ได้ มาตามลําพั งเราเอง แต่ พระ
องค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรามานั7 นทรงสั ตย์
จริ ง แต่ ท่ านทั7 งหลายไม่ ร้ ู จั ก
พระองค์
29 แต่ เรารู้ จั กพระองค์ เพราะ
เรามาจากพระองค์ และพระองค์
ได้ ทรงใช้ เรามา"
30 เขาทั7งหลายจึ งหาโอกาสที2 จะ
จับพระองค์ แต่ ไม่ มีผ้ ู ใดยื2 นมือ
แตะต้ องพระองค์ เพราะยั งไม่
ถึงกําหนดเวลาของพระองค์
31 และมี หลายคนในหมู่ ประชาชนนั7 นได้ เชื2 อในพระองค์ และ
พู ดว่ า "เมื2 อพระคริ สต์ เสด็จ
มานั7 น พระองค์ จะทรงกระทํา
อั ศ จรรย์ มากยิ2 งกว่ าที2 ผู้ นี7 ได้
กระทําหรือ"
32 เมื2 อพวกฟาริ สี ได้ ยิ น ประชา
ชนซุ บซิ บกั นเรื2 องพระองค์อย่ าง
นั7 น พวกฟาริ สี กั บพวกปุ โรหิ ต
ใหญ่ จึ ง ได้ ใช้ เจ้ าหน้ าที2 ไปจั บ
พระองค์
33 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาทั7 ง
หลายว่ า "เราจะอยู่ กั บท่ านทั7 ง
หลายอี กหน่ อยหนึ2 ง แล้ วจะ
กลั บไปหาพระองค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรา
มา
34 ท่ า นทั7 งหลายจะแสวงหาเรา
แต่ จะไม่ พบเรา และที2ซ2ึ งเราอยู่
นั7 นท่านจะไปไม่ ได้ "
35 พวกยิวจึงพูดกันว่ า "คนนี7 จะ
ไปไหน ที2เราจะหาเขาไม่ พบ เขา
จะไปหาคนที2 กระจั ดกระจายไป
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not come of myself, but he
that sent me is true, whom ye
know not.
29 But I know him: for I am
from him, and he hath sent
me.
30 Then they sought to take
him: but no man laid hands on
him, because his hour was not
yet come.
31 And many of the people
believed on him, and said,
When Christ cometh, will he
do more miracles than these
which this man hath done?
32 The Pharisees heard that
the people murmured such
things concerning him; and the
Pharisees and the chief priests
sent officers to take him.
33 Then said Jesus unto them,
Yet a little while am I with
you, and then I go unto him
that sent me.
34 Ye shall seek me, and shall
not find me: and where I am,
thither ye cannot come.
35 Then said the Jews among
themselves, Whither will he
go, that we shall not find him?
will he go unto the dispersed
among the Gentiles, and teach
the Gentiles?
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อยู่ ในหมู่ พวกต่ างชาติ และสั2 ง
สอนพวกต่ างชาติหรือ
36 เขาหมายความว่ า อย่ า งไรที2
พูดว่ า `ท่านทั7งหลายจะแสวงหา
เราแต่ จะไม่ พบเรา' และ `ที2ซ2ึ ง
เราอยู่ น7 ั นท่านจะไปไม่ ได้ '"
พระวิญญาณบริ สุทธิ3
คือแม่ น0 าํ ประกอบด้วยชี วิต
37 ในวั นสุ ดท้ ายของเทศกาล
ซึ2 งเป็ นวันใหญ่ น7 ั น พระเยซูทรง
ยื นและประกาศว่ า "ถ้ าผู้ ใด
กระหาย ผู้ นั7 นจงมาหาเราและ
ดื2 ม
38 ผู้ ที2 เชื2 อในเรา ตามที2 พระ
คัมภีร์ได้ กล่ าวไว้ แล้ วว่ า `แม่ นาํ7
ที2 มี นาํ7 ประกอบด้ วยชี วิ ตจะไหล
ออกมาจากภายในผู้ น7 ั น'"
39 (สิ2 งที2 พระองค์ ตรั สนั7 นหมาย
ถึ ง พระวิ ญญาณซึ2 งผู้ ที2 เชื2 อใน
พระองค์ จะได้ รั บ เหตุ ว่ ายั งไม่
ได้ ประทานพระวิญญาณบริ สุ ทธิ\
ให้ เพราะพระเยซู ยั งมิ ได้ รั บ
สง่ าราศี)
เห็ นด้วยหรื อต่ อต้านพระเยซู
40 เมื2 อประชาชนได้ ฟั ง ดั ง นั7 น
หลายคนจึงพูดว่ า "แท้ จริง ท่าน
ผู้ น7 ี เป็ นศาสดาพยากรณ์น7 ั น"
41 คนอื2 นๆก็พู ดว่ า "ท่ านผู้ นี7
เป็ นพระคริ สต์ " แต่ บางคนพู ด
ว่ า "พระคริ สต์ จะมาจากกาลิ ลี
หรือ
42 พระคั มภี ร์ กล่ าวไว้ มิ ใช่ หรื อ
ว่ า พระคริ สต์จะมาจากเชื7 อสาย
ของดาวิ ด และมาจากเมื อง
เบธเลเฮมซึ2 งดาวิดเคยอยู่ น7 ั น"

ยอห์ น / John 7
36 What manner of saying is
this that he said, Ye shall seek
me, and shall not find me: and
where I am, thither ye cannot
come?
The Holy Spirit to Be a
Flowing Well of Power
37 In the last day, that great
day of the feast, Jesus stood
and cried, saying, If any man
thirst, let him come unto me,
and drink.
38 He that believeth on me, as
the scripture hath said, out of
his belly shall flow rivers of
living water.
39 (But this spake he of the
Spirit, which they that believe
on him should receive: for the
Holy Ghost was not yet given;
because that Jesus was not yet
glorified.)
For or Against Jesus
40 Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the
Prophet.
41 Others said, This is the
Christ. But some said, Shall
Christ come out of Galilee?
42 Hath not the scripture said,
That Christ cometh of the seed
of David, and out of the town
of Bethlehem, where David
was?
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43 เหตุ ฉะนั7 น ประชาชนจึ งมี
ความเห็ น แตกแยกกั น ในเรื2 อง
พระองค์
44 บางคนใคร่ จะจั บ พระองค์
แต่ ไม่ มี ผ้ ู ใดยื2 นมื อแตะต้ องพระ
องค์เลย
45 เจ้ าหน้ าที2 จึ งกลั บไปหาพวก
ปุโรหิ ตใหญ่ และพวกฟาริสี และ
พวกนั7 นกล่ า วกั บเจ้ าหน้ าที2 ว่ า
"ทําไมเจ้ าจึงไม่ จับเขามา"
46 เจ้ าหน้ าที2 ตอบว่ า "ไม่ เคยมี
ผู้ ใดพูดเหมือนคนนั7 นเลย"
47 พวกฟาริสี ตอบเขาว่ า "พวก
เจ้ าถู กหลอกไปด้ วยแล้ วหรือ
48 มี ผู้ ใดในพวกขุ นนางหรื อ
พวกฟาริสีเชื2 อในผู้ น7 ั นหรือ
49 แต่ ประชาชนหมู่ น7 ี ที2ไม่ ร้ ู พระ
ราชบัญญัติ กต็ ้ องถู กสาปแช่ งอยู่
แล้ ว"
50 นิโคเดมัส (ผู้ ท2ีได้ มาหาพระ
เยซู ในเวลากลางคื นนั7 น และ
เป็ นคนหนึ2 งในพวกเขา) ได้
กล่ าวแก่ พวกเขาว่ า
51 "พระราชบั ญญั ติ ของเราตั ด
สิ นคนใดโดยที2 ยั ง ไม่ ไ ด้ ฟั งเขา
ก่ อนและรู้ ว่ าเขาได้ ทาํ อะไรบ้ าง
หรือ"
52 เขาทั7 งหลายตอบนิ โคเดมั ส
ว่ า "ท่ านมาจากกาลิ ลี ด้ วยหรื อ
จงค้ นหาดู เถิ ด เพราะว่ าไม่ มี
ศาสดาพยากรณ์ เกิ ด ขึ7 นมาจาก
กาลิลี"
53 ต่ า งคนต่ างกลั บไปบ้ า นของ
ตน

ยอห์ น / John 7
43 So there was a division
among the people because of
him.
44 And some of them would
have taken him; but no man
laid hands on him.
45 Then came the officers to
the chief priests and Pharisees; and they said unto them,
Why have ye not brought
him?
46 The officers answered,
Never man spake like this
man.
47 Then answered them the
Pharisees, Are ye also deceived?
48 Have any of the rulers or of
the Pharisees believed on him?
49 But this people who
knoweth not the law are
cursed.
50 Nicodemus saith unto
them, (he that came to Jesus
by night, being one of them,)
51 Doth our law judge any
man, before it hear him, and
know what he doeth?
52 They answered and said
unto him, Art thou also of
Galilee? Search, and look: for
out of Galilee ariseth no
prophet.
53 And every man went unto
his own house.
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หญิงทีถูกจับกุมโทษฐาน
ล่ วงประเวณี
แต่ พระเยซู เสด็จไปยั งภูเขา
มะกอกเทศ
2 ในตอนเช้ าตรู่ พระองค์ เ สด็ จ
เข้ าในพระวิ หารอี ก และคนทั7 ง
หลายพากันมาหาพระองค์ พระ
องค์กป็ ระทับนั2 งและสั2 งสอนเขา
3 พวกธรรมาจารย์ และพวก
ฟาริสี ได้ พาผู้ หญิ งคนหนึ2 งมาหา
พระองค์ หญิ งผู้ นี7 ถู กจั บฐาน
ล่ วงประเวณี และเมื2 อเขาให้
หญิงผู้ น7 ี ยืนอยู่ ท่ามกลางฝูงชน
4เขาทู ลพระองค์ ว่ า "พระอาจารย์เจ้ าข้ า หญิงคนนี7 ถูกจับเมื2 อ
กําลังล่ วงประเวณีอยู่
5 ในพระราชบั ญญั ติ น7 ั นโมเสส
สั2 งให้ เราเอาหิ นขว้ างคนเช่ น นี7
ให้ ตาย ส่ วนท่านจะว่ าอย่ างไรใน
เรื2 องนี7 "
6พวกเขาพูดอย่ างนี7 เพื2 อทดลอง
พระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระ
องค์ แต่ พระเยซู ทรงน้ อมพระ
กายลงเอานิ7 วพระหั ต ถ์ เ ขี ยนที2
ดิน เหมือนกับว่ าพระองค์ไม่ ได้
ยินพวกเขาเลย
7 และเมื2 อพวกเขายั งทู ลถาม
พระองค์ อยู่ เรื2 อยๆ พระองค์ ก ็
ทรงลุกขึ7 นและตรัสกับเขาว่ า "ผู้
ใดในพวกท่านที2ไม่ มีบาป ก็ให้ ผ้ ู
นั7 นเอาหิ นขว้ างเขาก่ อน"
8 แล้ วพระองค์ ก ็ ท รงน้ อมพระ
กายลงและเขียนที2ดินอีก

8

ยอห์ น / John 8
The Woman
Taken in Adultery
Jesus went unto the mount
of Olives.
2 And early in the morning he
came again into the temple,
and all the people came unto
him; and he sat down, and
taught them.
3 And the scribes and Pharisees brought unto him a
woman taken in adultery; and
when they had set her in the
midst,
4 They say unto him, Master,
this woman was taken in adultery, in the very act.
5 Now Moses in the law commanded us, that such should
be stoned: but what sayest
thou?
6 This they said, tempting
him, that they might have to
accuse him. But Jesus stooped
down, and with his finger
wrote on the ground, as
though he heard them not.
7 So when they continued asking him, he lifted up himself,
and said unto them, He that is
without sin among you, let
him first cast a stone at her.
8 And again he stooped down,
and wrote on the ground.

8
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9และเมื2 อเขาทั7 งหลายได้ ยินดั ง
นั7 น จึงรู้ สาํ นึกโดยใจวินิ จฉัยผิด
ชอบของตนเอง เขาทั7งหลายจึง
ออกไปที ละคนๆ เริ2 มจากคน
เฒ่ าคนแก่ จนหมด เหลื อแต่
พระเยซู ต ามลํา พั งกั บหญิ งที2
ยังยืนอยู่ ท2ีน7 ั น
10 เมื2 อ พระเยซู ทรงลุ กขึ7 นแล้ ว
และมิ ได้ ทอดพระเนตรเห็นผู้ ใด
เห็นแต่ หญิงผู้ น7 ั น พระองค์ตรัส
กับนางว่ า "หญิงเอ๋ย พวกเขาที2
ฟ้ องเจ้ าไปไหนหมด ไม่ มี ใคร
เอาโทษเจ้ าหรือ"
11 นางนั7 นทู ลว่ า "พระองค์ เจ้ า
ข้ า ไม่ มีผ้ ู ใดเลย" และพระเยซู
ตรัสกับนางว่ า "เราก็ไม่ เอาโทษ
เจ้ าเหมื อนกั น จงไปเถิ ด และ
อย่ าทําบาปอีก"
พระเยซู เป็ น
ความสว่ างของโลก
12 อี กครั7 งหนึ2 งพระเยซู ตรั สกั บ
เขาทั7 งหลายว่ า "เราเป็ นความ
สว่ างของโลก ผู้ ท2ี ตามเรามาจะ
ไม่ เดิ นในความมื ด แต่ จะมี
ความสว่ างแห่ งชี วิต"
13 พวกฟาริ สี จึ ง กล่ า วกั บพระ
องค์ว่า "ท่านเป็ นพยานให้ แก่ ตัว
เอง คํา พยานของท่ านไม่ เป็ น
ความจริง"
14 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "แม้
เราเป็ นพยานให้ แก่ ตั วเราเอง
คําพยานของเราก็เป็ นความจริ ง
เพราะเรารู้ ว่าเรามาจากไหนและ
จะไปที2ไหน แต่ พวกท่านไม่ ร้ ู ว่า
เรามาจากไหนและจะไปที2ไหน

ยอห์ น / John 8
9 And they which heard it,
being convicted by their own
conscience, went out one by
one, beginning at the eldest,
even unto the last: and Jesus
was left alone, and the woman
standing in the midst.
10 When Jesus had lifted up
himself, and saw none but the
woman, he said unto her,
Woman, where are those thine
accusers? hath no man condemned thee?
11 She said, No man, Lord.
And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go,
and sin no more.
Jesus,
the Light of the World
12 Then spake Jesus again
unto them, saying, I am the
light of the world: he that
followeth me shall not walk in
darkness, but shall have the
light of life.
13 The Pharisees therefore
said unto him, Thou bearest
record of thyself; thy record is
not true.
14 Jesus answered and said
unto them, Though I bear
record of myself, yet my
record is true: for I know
whence I came, and whither I
go; but ye cannot tell whence
I come, and whither I go.
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15 ท่ านทั7 งหลายย่ อมพิ พากษา
ตามเนื7 อหนั ง เรามิ ได้ พิพากษา
ผู้ ใด
16 แต่ ถึ งแม้ ว่ า เราจะพิ พากษา
การพิ พากษาของเราก็ ถู ก ต้ อง
เพราะเรามิ ได้ พิ พากษาโดยลํา พัง แต่ เราพิพากษาร่ วมกับพระ
บิดาผู้ ทรงใช้ เรามา
17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็
มี คาํ เขี ยนไว้ ว่ า `คํา พยานของ
สองคนก็เป็ นความจริง'
18 เราเป็ นพยานให้ แก่ ตั วเรา
เองและพระบิ ดาผู้ ทรงใช้ เรามา
ก็เป็ นพยานให้ แก่ เรา"
19 เหตุ ฉะนั7 นเขาจึ งทู ลพระองค์
ว่ า "พระบิดาของท่านอยู่ ท2ีไหน"
พระเยซู ตรั สตอบว่ า "ตัวเราก็ดี
พระบิ ดาของเราก็ดี ท่ านทั7 ง
หลายไม่ ร้ ู จั ก ถ้ าท่ านรู้ จั กเรา
ท่ า นก็ จ ะรู้ จั ก พระบิ ด าของเรา
ด้ วย"
20 พระเยซูตรัสคําเหล่ านี7 ที2 คลั ง
เงิน เมื2 อกําลังทรงสั2 งสอนอยู่ ใน
พระวิ หาร แต่ ไม่ มี ผ้ ู ใดจั บกุ ม
พระองค์ เพราะว่ ายั งไม่ ถึ งกําหนดเวลาของพระองค์
21 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาอี กว่ า
"เราจะจากไป และท่านทั7งหลาย
จะแสวงหาเรา และจะตายใน
การบาปของท่าน ที2 ซ2ึ งเราจะไป
นั7 นท่านทั7งหลายจะไปไม่ ได้ "
22 พวกยิ วจึ งพู ดกั นว่ า "เขาจะ
ฆ่ าตั วตายหรือ เพราะเขาพู ดว่ า
`ที2 ซ2ึ งเราจะไปนั7 นท่ านทั7 งหลาย
จะไปไม่ ได้ '"

ยอห์ น / John 8
15 Ye judge after the flesh; I
judge no man.
16 And yet if I judge, my
judgment is true: for I am not
alone, but I and the Father that
sent me.
17 It is also written in your
law, that the testimony of two
men is true.
18 I am one that bear witness
of myself, and the Father that
sent me beareth witness of me.
19 Then said they unto him,
Where is thy Father? Jesus
answered, Ye neither know
me, nor my Father: if ye had
known me, ye should have
known my Father also.
20 These words spake Jesus in
the treasury, as he taught in
the temple: and no man laid
hands on him; for his hour
was not yet come.
21 Then said Jesus again unto
them, I go my way, and ye
shall seek me, and shall die in
your sins: whither I go, ye
cannot come.
22 Then said the Jews, Will he
kill himself? because he saith,
Whither I go, ye cannot come.
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23 พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "ท่าน
ทั7งหลายมาจากเบื7 องล่ าง เรามา
จากเบื7 องบน ท่านเป็ นของโลกนี7
เราไม่ ได้ เป็ นของโลกนี7
24 เราจึ ง บอกท่ า นทั7 งหลายว่ า
ท่ านจะตายในการบาปของท่ าน
เพราะว่ าถ้ าท่ านมิ ไ ด้ เ ชื2 อว่ าเรา
เป็ นผู้ นั7 น ท่ านจะต้ องตายใน
การบาปของตัว"
25 เขาจึงถามพระองค์ว่า "ท่าน
คือใครเล่ า" พระเยซูตรัสกับเขา
ว่ า "เราเป็ นดังที2เราได้ บอกท่าน
ทั7งหลายแต่ แรกนั7 น
26 เราก็ ยั ง มี เรื2 องอี ก มากที2 จะ
พู ดและพิ พากษาท่ าน แต่ พระ
องค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรามานั7 นทรงเป็ น
สัตย์จริ ง และสิ2 งที2เราได้ ยินจาก
พระองค์ เรากล่ าวแก่ โลก"
27 เขาทั7 งหลายไม่ เข้ าใจว่ าพระ
องค์ตรัสกับเขาถึงเรื2 องพระบิดา
28 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เมื2 อท่ านทั7 งหลายจะได้ ยก
บุ ตรมนุ ษย์ ข7 ึ นไว้ แล้ ว เมื2 อนั7 น
ท่ านก็จะรู้ ว่าเราคื อผู้ น7 ั น และรู้
ว่ า เรามิ ได้ ทํา สิ2 งใดตามใจชอบ
แต่ พระบิ ด าของเราได้ ทรงสอน
เราอย่ างไร เราจึงกล่ าวอย่ างนั7 น
29 และพระองค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรามา
ก็ทรงสถิตอยู่ กับเรา พระบิดามิ
ได้ ทรงทิ7 งเราไว้ ตามลําพั งเพราะ
ว่ าเราทํา ตามชอบพระทั ยพระ
องค์เสมอ"
30 เมื2 อพระองค์ ตรัสดังนี7 ก็มี คน
เป็ นอันมากเชื2 อในพระองค์
31 พระเยซู จึ งตรั สกั บพวกยิ วที2

ยอห์ น / John 8
23 And he said unto them, Ye
are from beneath; I am from
above: ye are of this world; I
am not of this world.
24 I said therefore unto you,
that ye shall die in your sins:
for if ye believe not that I am
he, ye shall die in your sins.
25 Then said they unto him,
Who art thou? And Jesus saith
unto them, Even the same that
I said unto you from the beginning.
26 I have many things to say
and to judge of you: but he
that sent me is true; and I
speak to the world those
things which I have heard of
him.
27 They understood not that
he spake to them of the Father.
28 Then said Jesus unto them,
When ye have lifted up the
Son of man, then shall ye
know that I am he, and that I
do nothing of myself; but as
my Father hath taught me, I
speak these things.
29 And he that sent me is with
me: the Father hath not left me
alone; for I do always those
things that please him.
30 As he spake these words,
many believed on him.
31 Then said Jesus to those
Jews which believed on him, If
ye continue in my word, then
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เชื2 อในพระองค์แล้ วว่ า "ถ้ าท่าน
ทั7 งหลายดํา รงอยู่ ในคํา ของเรา
ท่ านก็เป็ นสาวกของเราอย่ างแท้
จริง
32 และท่ านทั7 งหลายจะรู้ จั ก
ความจริ ง และความจริ งนั7 น
จะทําให้ ท่านทั7งหลายเป็ นไทย"
33 เขาทั7งหลายทู ลตอบพระองค์
ว่ า "เราสื บเชื7 อสายมาจากอั บราฮั ม และไม่ เคยเป็ นทาสใคร
เลย เหตุ ไฉนท่ านจึ งกล่ าวว่ า
`ท่านทั7งหลายจะเป็ นไทย'"
34 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั7 ง
หลายว่ า "เราบอกความจริ งแก่
ท่านว่ า ผู้ ใดที2 ทาํ บาปก็เป็ นทาส
ของบาป
35 ทาสนั7 นมิ ได้ อยู่ ในครั วเรื อน
ตลอดไป พระบุ ตรต่ างหากอยู่
ตลอดไป
36 เหตุฉะนั7 นถ้ าพระบุตรจะทรง
กระทํา ให้ ท่ านทั7 งหลายเป็ นไทย
ท่านก็จะเป็ นไทยจริงๆ
37 เรารู้ ว่าท่านทั7 งหลายเป็ นเชื7 อ
สายของอั บราฮั ม แต่ ท่ านก็หา
โอกาสที2 จะฆ่ าเราเสี ย เพราะคํา
ของเราไม่ มี โอกาสเข้ าสู่ ใจของ
ท่าน
38 เราพู ด สิ2 งที2 เราได้ เห็ น จาก
พระบิดาของเรา และท่านทําสิ2 ง
ที2ท่านได้ เห็นจากพ่ อของท่าน"
39 เขาทั7 งหลายจึ งทู ลตอบพระ
องค์ ว่ า "อั บราฮั มเป็ นบิ ดาของ
เรา" พระเยซู ตรั สกั บเขาทั7 ง
หลายว่ า "ถ้ าท่ านทั7 งหลายเป็ น
บุตรของอับราฮัมแล้ ว ท่านก็จะ

ยอห์ น / John 8
are ye my disciples indeed;
32 And ye shall know the
truth, and the truth shall make
you free.
33 They answered him, We be
Abraham's seed, and were
never in bondage to any man:
how sayest thou, Ye shall be
made free?
34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you,
Whosoever committeth sin is
the servant of sin.
35 And the servant abideth not
in the house for ever: but the
Son abideth ever.
36 If the Son therefore shall
make you free, ye shall be free
indeed.
37 I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill
me, because my word hath no
place in you.
38 I speak that which I have
seen with my Father: and ye
do that which ye have seen
with your father.
39 They answered and said
unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If
ye were Abraham's children,
ye would do the works of
Abraham.
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ทําสิ2 งที2อับราฮัมได้ กระทํา
40 แต่ บัดนี7 ท่ านทั7 งหลายหาโอกาสที2 จะฆ่ าเรา ซึ2 งเป็ นผู้ ที2 ได้
บอกท่านถึงความจริงที2เราได้ ยิน
มาจากพระเจ้ า อั บราฮั มมิ ได้
กระทําอย่ างนี7
41 ท่านทั7 งหลายย่ อมทําสิ2 งที2พ่อ
ของท่านทํา" เขาจึงทู ลพระองค์
ว่ า "เรามิ ได้ เกิ ดจากการล่ วง
ประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียว
คือพระเจ้ า"
42 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "ถ้ า
พระเจ้ าเป็ นพระบิ ด าของท่ า น
แล้ ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรา
มาจากพระเจ้ าและอยู่ น2ี แล้ ว เรา
มิ ไ ด้ มาตามใจชอบของเราเอง
แต่ พระองค์น7 ั นทรงใช้ เรามา
43 เหตุไฉนท่านจึ งไม่ เข้ าใจถ้ อย
คําที2 เราพู ด นั2 นเป็ นเพราะท่ าน
ทนฟั งคําของเราไม่ ได้
44 ท่ านทั7 งหลายมาจากพ่ อของ
ท่ านคื อพญามาร และท่ านใคร่
จะทํา ตามความปรารถนาของ
พ่ อท่ าน มั นเป็ นฆาตกรตั7 งแต่
เดิ มมา และมิได้ ต7 ั งอยู่ ในความ
จริ ง เพราะความจริ งมิ ได้ อยู่ ใน
มั น เมื2 อมั นพู ดมุ สามั นก็พู ด
ตามสั นดานของมั นเอง เพราะ
มั นเป็ นผู้ มุ สา และเป็ นพ่ อของ
การมุ สา
45 แต่ ท่ านทั7 งหลายมิ ได้ เชื2 อเรา
เพราะเราพูดความจริง
46 มีผ้ ู ใดในพวกท่านหรือที2 ช7 ี ให้
เห็นว่ าเราได้ ทาํ บาป และถ้ าเรา
พู ดความจริ ง ทําไมท่ านจึ งไม่

ยอห์ น / John 8
40 But now ye seek to kill me,
a man that hath told you the
truth, which I have heard of
God: this did not Abraham.
41 Ye do the deeds of your
father. Then said they to him,
We be not born of fornication;
we have one Father, even
God.
42 Jesus said unto them, If
God were your Father, ye
would love me: for I proceeded forth and came from
God; neither came I of myself,
but he sent me.
43 Why do ye not understand
my speech? even because ye
cannot hear my word.
44 Ye are of your father the
devil, and the lusts of your
father ye will do. He was a
murderer from the beginning,
and abode not in the truth,
because there is no truth in
him. When he speaketh a lie,
he speaketh of his own: for he
is a liar, and the father of it.
45 And because I tell you the
truth, ye believe me not.
46 Which of you convinceth
me of sin? And if I say the
truth, why do ye not believe
me?

หน้ า / Page 49
เชื2 อเรา
47 ผู้ ที2 มาจากพระเจ้ าก็ย่อมฟั ง
พระวจนะของพระเจ้ า เหตุฉะนั7 นท่านจึ งไม่ ฟัง เพราะท่านทั7 ง
หลายมิได้ มาจากพระเจ้ า"
48 พวกยิ วจึ งทู ลตอบพระองค์
ว่ า "ที2 เราพู ดว่ า ท่ านเป็ นชาว
สะมาเรี ยและมี ผี สิ งนั7 น ไม่ จริ ง
หรือ"
49 พระเยซูตรัสตอบว่ า "เราไม่
มีผีสิง แต่ ว่าเราถวายพระเกียรติ
แด่ พระบิดาของเรา และท่านลบ
หลู่ เกียรติเรา
50 เรามิ ได้ แสวงหาเกี ยรติ ของ
เราเอง แต่ มี ผ้ ู หาให้ และพระ
องค์น7 ั นจะทรงพิพากษา
51 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
ถ้ าผู้ ใดรักษาคําของเรา ผู้ น7 ั นจะ
ไม่ ประสบความตายเลย"
52 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"เดีb ยวนี7 เรารู้ แล้ วว่ าท่ านมี ผี สิ ง
อั บราฮั ม และพวกศาสดาพยากรณ์ ก ็ตายแล้ ว และท่ านพู ดว่ า
`ถ้ าผู้ ใดรั กษาคํา ของเรา ผู้ นั7 น
จะไม่ ชิมความตายเลย'
53 ท่ า นเป็ นใหญ่ ก ว่ า อั บราฮั ม
บิ ด าของเราที2 ตายไปแล้ วหรื อ
พวกศาสดาพยากรณ์ น7 ั นก็ ตาย
ไปแล้ วด้ วย ท่านอวดอ้ างว่ าท่าน
เป็ นผู้ ใดเล่ า"
54 พระเยซู ตรัสตอบว่ า "ถ้ าเรา
ให้ เกี ยรติ แก่ ตั วเราเอง เกี ยรติ
ของเราก็ไม่ มี ความหมาย พระ
องค์ ผ้ ู ทรงให้ เกี ยรติ แก่ เ รานั7 น
คื อพระบิ ดาของเรา ผู้ ซึ2 งพวก

ยอห์ น / John 8
47 He that is of God heareth
God's words: ye therefore hear
them not, because ye are not
of God.
48 Then answered the Jews,
and said unto him, Say we not
well that thou art a Samaritan,
and hast a devil?
49 Jesus answered, I have not
a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
50 And I seek not mine own
glory: there is one that seeketh
and judgeth.
51 Verily, verily, I say unto
you, If a man keep my saying,
he shall never see death.
52 Then said the Jews unto
him, Now we know that thou
hast a devil. Abraham is dead,
and the prophets; and thou
sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of
death.
53 Art thou greater than our
father Abraham, which is
dead? and the prophets are
dead: whom makest thou thyself?
54 Jesus answered, If I honour
myself, my honour is nothing:
it is my Father that honoureth
me; of whom ye say, that he is
your God:
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ท่ า นกล่ าวว่ าเป็ นพระเจ้ าของ
พวกท่าน
55 ท่านไม่ ร้ ู จักพระองค์ แต่ เรา
รู้ จักพระองค์ และถ้ าเรากล่ าวว่ า
เราไม่ ร้ ู จักพระองค์ เราก็เป็ นคน
มุ สาเหมือนกั บท่าน แต่ เรารู้ จัก
พระองค์ และรั กษาพระดํา รั ส
ของพระองค์
56 อั บราฮั มบิ ดาของท่ านชื2 นชม
ยินดีท2ีจะได้ เห็นวันของเรา และ
ท่านก็ได้ เห็นแล้ วและมีความยิน
ดี"
57 พวกยิ วก็ ทู ลพระองค์ ว่ า
"ท่ านอายุยังไม่ ถึงห้ าสิ บปี และ
ท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ"
58 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "เรา
บ อ ก คว า ม จ ริ ง แ ก่ ท่ าน ว่ า
ก่ อนอั บราฮั ม บั งเกิ ดมานั7 นเรา
เป็ น"
59 คนเหล่ านั7 นจึ งหยิ บก้ อนหิ น
จะขว้ างพระองค์ แต่ พระเยซู
ทรงหลบและเสด็ จ ออกไปจาก
พระวิ หาร และเสด็จผ่ านท่ ามกลางเขาเหล่ านั7 น
ทรงรักษาชายตาบอด
แต่ กําเนิด
เมื2 อพระเยซู เสด็จดําเนิ นไป
นั7 น พระองค์ทอดพระเนตร
เห็ นชายคนหนึ2 งตาบอดแต่ กาํ เนิด
2และพวกสาวกของพระองค์ทู ล
ถามพระองค์ ว่า "พระอาจารย์
เจ้ าข้ า ใครได้ ทาํ ผิดบาป ชายคน
นี7 หรือบิดามารดาของเขา เขาจึง
เกิดมาตาบอด"

9

ยอห์ น / John 8, 9
55 Yet ye have not known
him; but I know him: and if I
should say, I know him not, I
shall be a liar like unto you:
but I know him, and keep his
saying.
56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he
saw it, and was glad.
57 Then said the Jews unto
him, Thou art not yet fifty
years old, and hast thou seen
Abraham?
58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you,
Before Abraham was, I am.
59 Then took they up stones to
cast at him: but Jesus hid
himself, and went out of the
temple, going through the
midst of them, and so passed
by.
Man Born Blind Is Healed
And as Jesus passed by, he
saw a man which was blind
from his birth.
2 And his disciples asked him,
saying, Master, who did sin,
this man, or his parents, that
he was born blind?

9
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3พระเยซูตรัสตอบว่ า "มิใช่ ชาย
คนนี7 หรื อบิ ดามารดาของเขาได้
ทํา บาป แต่ เพื2 อให้ พระราชกิ จ
ของพระเจ้ าปรากฏในตัวเขา
4เราต้ องกระทําพระราชกิ จของ
พระองค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรามาเมื2 อยั ง
วั นอยู่ เมื2 อถึ งกลางคื นไม่ มี ผ้ ู
ใดทํางานได้
5ตราบใดที2เรายังอยู่ ในโลก เรา
เป็ นความสว่ างของโลก"
6เมื2 อตรัสดังนั7 นแล้ ว พระองค์ก ็
ทรงบ้ วนนํา7 ลายลงที2 ดิ น แล้ ว
ทรงเอานํา7 ลายนั7 นทํา เป็ นโคลน
ทาที2ตาของคนตาบอดนั7 น
7แล้ วตรั สสั2 งเขาว่ า "จงไปล้ าง
ออกเสียในสระสิโลอัมเถิด" (สิโลอั มแปลว่ า ใช้ ไป) เขาจึ งไป
ล้ างแล้ วกลับเห็นได้
8เพื2 อนบ้ า นและคนทั7 งหลายที2
เคยเห็ น ชายคนนั7 นเป็ นคนตา
บอดมาก่ อน จึงพูดกันว่ า "คนนี7
มิใช่ หรือที2เคยนั2 งขอทาน"
9บางคนก็พูดว่ า "คนนั7 นแหละ"
คนอื2 นว่ า "เขาคล้ ายคนนั7 น" แต่
เขาเองพู ดว่ า "ข้ าพเจ้ าคื อคน
นั7 น"
10 เขาทั7 งหลายจึ งถามเขาว่ า
"ตาของเจ้ าหายบอดได้ อย่ างไร"
11 เขาตอบว่ า "ชายคนหนึ2 งชื2 อ
เยซู ได้ ทาํ โคลนทาตาของข้ าพเจ้ า และบอกข้ าพเจ้ าว่ า `จงไป
ที2 สระสิ โลอั ม แล้ วล้ า งออกเสี ย'
ข้ าพเจ้ าก็ ไ ด้ ไปล้ างตาจึ ง มอง
เห็นได้ "

ยอห์ น / John 9
3 Jesus answered, Neither
hath this man sinned, nor his
parents: but that the works of
God should be made manifest
in him.
4 I must work the works of
him that sent me, while it is
day: the night cometh, when
no man can work.
5 As long as I am in the world,
I am the light of the world.
6 When he had thus spoken,
he spat on the ground, and
made clay of the spittle, and
he anointed the eyes of the
blind man with the clay,
7 And said unto him, Go,
wash in the pool of Siloam,
(which is by interpretation,
Sent.) He went his way therefore, and washed, and came
seeing.
8 The neighbours therefore,
and they which before had
seen him that he was blind,
said, Is not this he that sat and
begged?
9 Some said, This is he: others
said, He is like him: but he
said, I am he.
10 Therefore said they unto
him, How were thine eyes
opened?
11 He answered and said, A
man that is called Jesus made
clay, and anointed mine eyes,
and said unto me, Go to the
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12 เขาทั7งหลายจึงถามเขาว่ า "ผู้
นั7 นอยู่ ท2ี ไหน" คนนั7 นบอกว่ า
"ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ"
13 เขาจึ งพาคนที2 แต่ ก่ อนตา
บอดนั7 นไปหาพวกฟาริสี
14 วั นที2 พระเยซู ทรงทําโคลนทา
ตาชายคนนั7 นให้ หายบอดเป็ น
วันสะบาโต
15 พวกฟาริ สี ก ็ได้ ถามเขาอี กว่ า
ทําอย่ างไรตาเขาจึงมองเห็น เขา
บอกคนเหล่ านั7 นว่ า "เขาเอา
โคลนทาตาของข้ าพเจ้ า และ
ข้ าพเจ้ าก็ ล้ างออกแล้ วจึ ง มอง
เห็น"
16 ฉะนั7 นพวกฟาริ สี บางคนพู ด
ว่ า "ชายคนนี7 ไม่ ได้ มาจากพระ
เจ้ าเพราะเขามิ ได้ รั ก ษาวั นสะบาโต" คนอื2 นว่ า "คนบาปจะทํา
การอั ศจรรย์ เช่ นนั7 นได้ อย่ างไร"
พวกเขาก็แตกแยกกัน
17 เขาจึ ง พู ด กั บคนตาบอดอี ก
ว่ า "เจ้ าคิ ดอย่ างไรเรื2 องคนนั7 น
ในเมื2 อเขาได้ ทํา ให้ ตาของเจ้ า
หายบอด" ชายคนนั7 นตอบว่ า
"ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์"
18 แต่ พวกยิ วไม่ เชื2 อเรื2 องเกี2 ยว
กับชายคนนั7 นว่ า เขาตาบอดและ
กลั บมองเห็น จนกระทั2 งเขาได้
เรี ยกบิ ดามารดาของคนที2 ตา
กลับมองเห็นได้ น7 ั นมา
19 แล้ วพวกเขาถามเขาทั7 งสอง
ว่ า "ชายคนนี7 เป็ นบุ ตรชายของ
เจ้ าหรื อที2 เจ้ าบอกว่ าตาบอดมา
แต่ กาํ เนิ ด ทํา ไมเดีb ยวนี7 เขาจึ ง
มองเห็น"
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pool of Siloam, and wash: and
I went and washed, and I received sight.
12 Then said they unto him,
Where is he? He said, I know
not.
13 They brought to the Pharisees him that aforetime was
blind.
14 And it was the sabbath day
when Jesus made the clay, and
opened his eyes.
15 Then again the Pharisees
also asked him how he had
received his sight. He said
unto them, He put clay upon
mine eyes, and I washed, and
do see.
16 Therefore said some of the
Pharisees, This man is not of
God, because he keepeth not
the sabbath day. Others said,
How can a man that is a sinner
do such miracles? And there
was a division among them.
17 They say unto the blind
man again, What sayest thou
of him, that he hath opened
thine eyes? He said, He is a
prophet.
18 But the Jews did not believe concerning him, that he
had been blind, and received
his sight, until they called the
parents of him that had received his sight.
19 And they asked them, say-
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20 บิ ด ามารดาของชายคนนั7 น
ตอบเขาว่ า "เราทราบว่ าคนนี7
เป็ นบุตรชายของเรา และทราบ
ว่ าเขาเกิดมาตาบอด
21 แต่ ไม่ ร้ ู ว่ าทําไมเดีb ยวนี7 เขาจึ ง
มองเห็น หรื อใครทําให้ ตาของ
เขาหายบอด เราก็ไม่ ทราบ จง
ถามเขาเถิ ด เขาโตแล้ ว เขาจะ
เล่ าเรื2 องของเขาเองได้ "
22 ที2 บิ ดามารดาของเขาพู ด
อย่ างนั7 นก็ เ พราะกลั วพวกยิ ว
เพราะพวกยิ วตกลงกั น แล้ วว่ า
ถ้ าผู้ ใดยอมรั บว่ าผู้ นั7 นเป็ นพระ
คริ สต์ จะต้ องไล่ ผ้ ู นั7 นเสี ยจาก
ธรรมศาลา
23 เหตุ ฉะนั7 น บิ ดามารดาของ
เขาจึงพูดว่ า "จงถามเขาเถิด เขา
โตแล้ ว"
24 คนเหล่ านั7 นจึ งเรี ยกคนที2 แต่
ก่ อนตาบอดนั7 นมาอี ก และบอก
เขาว่ า "จงสรรเสริญพระเจ้ าเถิด
เรารู้ อยู่ ว่ า ชายคนนั7 นเป็ นคน
บาป"
25 เขาตอบว่ า "ท่านนั7 นเป็ นคน
บาปหรือไม่ ข้าพเจ้ าไม่ ทราบ สิ2 ง
เดี ยวที2 ข้ าพเจ้ าทราบก็ คื อว่ า
ข้ าพเจ้ าเคยตาบอด แต่ เดีb ยวนี7
ข้ าพเจ้ ามองเห็นได้ "
26 คนเหล่ านั7 นจึ งถามเขาอี กว่ า
"เขาทํา อะไรกั บเจ้ าบ้ าง เขาทํา
อย่ างไรตาของเจ้ าจึงหายบอด"
27 ช า ย ค น นั7 น ต อ บ เ ข า ว่ า
"ข้ าพเจ้ าบอกท่านแล้ ว และท่าน
ไม่ ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟั งอีก
ท่ า นอยากเป็ นสาวกของท่ านผู้
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ing, Is this your son, who ye
say was born blind? how then
doth he now see?
20 His parents answered them
and said, We know that this is
our son, and that he was born
blind:
21 But by what means he now
seeth, we know not; or who
hath opened his eyes, we know
not: he is of age; ask him: he
shall speak for himself.
22 These words spake his parents, because they feared the
Jews: for the Jews had agreed
already, that if any man did
confess that he was Christ, he
should be put out of the synagogue.
23 Therefore said his parents,
He is of age; ask him.
24 Then again called they the
man that was blind, and said
unto him, Give God the
praise: we know that this man
is a sinner.
25 He answered and said,
Whether he be a sinner or no,
I know not: one thing I know,
that, whereas I was blind, now
I see.
26 Then said they to him
again, What did he to thee?
how opened he thine eyes?
27 He answered them, I have
told you already, and ye did
not hear: wherefore would ye
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นั7 นด้ วยหรือ"
28 เขาทั7 งหลายจึ ง เย้ ยชายคน
นั7 นว่ า "แกเป็ นศิษย์ของเขา แต่
เราเป็ นศิษย์ของโมเสส
29 เรารู้ ว่ า พระเจ้ าได้ ตรั สกั บ
โมเสส แต่ คนนั7 นเราไม่ ร้ ู ว่ าเขา
มาจากไหน"
30 ชายคนนั7 นตอบเขาว่ า "เออ
ช่ า งประหลาดจริ ง ๆที2 พวกท่ าน
ไม่ ร้ ู ว่าท่านผู้ น7 ั นมาจากไหน แต่
ท่ านผู้ นั7 นยั งได้ ทํา ให้ ตาของ
ข้ าพเจ้ าหายบอด
31 พวกเรารู้ ว่ าพระเจ้ ามิ ได้ ฟั ง
คนบาป แต่ ถ้าผู้ ใดนมัสการพระ
เจ้ าและกระทํา ตามพระทั ยพระ
องค์ พระองค์กท็ รงฟั งผู้ น7 ั น
32 ตั7 งแต่ เริ2 มมี โลกมาแล้ ว ไม่
เคยมี ใครได้ ยินว่ า มี ผ้ ู ใดทําให้
ตาของคนที2 บอดแต่ กาํ เนิ ดมอง
เห็นได้
33 ถ้ าท่ านผู้ นั7 นไม่ ได้ มาจาก
พระเจ้ าแล้ ว ก็จะทําอะไรไม่ ได้ "
34 เขาทั7 งหลายตอบคนนั7 นว่ า
"แกเกิ ด มาในการบาปทั7 งนั7 น
และแกจะมาสอนเราหรือ" แล้ ว
เขาจึงไล่ คนนั7 นเสีย
35 พระเยซู ท รงได้ ยิ น ว่ าเขาได้
ไล่ คนนั7 นเสียแล้ ว และเมื2 อพระ
องค์ ท รงพบชายคนนั7 นจึ ง ตรั ส
กั บเขาว่ า "เจ้ าเชื2 อในพระบุ ตร
ของพระเจ้ าหรือ"
36 ชายคนนั7 นทู ลตอบว่ า "ท่ าน
เจ้ าข้ า ผู้ ใดเป็ นพระบุตรนั7 น ซึ2 ง
ข้ าพเจ้ าจะเชื2 อในพระองค์ได้ "

ยอห์ น / John 9
hear it again? will ye also be
his disciples?
28 Then they reviled him, and
said, Thou art his disciple; but
we are Moses' disciples.
29 We know that God spake
unto Moses: as for this fellow,
we know not from whence he
is.
30 The man answered and
said unto them, Why herein is
a marvellous thing, that ye
know not from whence he is,
and yet he hath opened mine
eyes.
31 Now we know that God
heareth not sinners: but if any
man be a worshipper of God,
and doeth his will, him he
heareth.
32 Since the world began was
it not heard that any man
opened the eyes of one that
was born blind.
33 If this man were not of
God, he could do nothing.
34 They answered and said
unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost
thou teach us? And they cast
him out.
35 Jesus heard that they had
cast him out; and when he had
found him, he said unto him,
Dost thou believe on the Son
of God?
36 He answered and said,
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37 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "เจ้ า
ได้ เห็ นท่ านแล้ ว ทั7 งเป็ นผู้ นั7 น
เองที2กาํ ลังพูดอยู่ กับเจ้ า"
38 เขาจึงทู ลว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า
ข้ าพระองค์ เชื2 อ"
แล้ วเขาก็
นมัสการพระองค์
39 พระเยซูตรัสว่ า "เราเข้ ามาใน
โลกเพื2 อการพิ พากษา เพื2 อให้
คนทั7 งหลายที2 มองไม่ เ ห็ นกลั บ
มองเห็น และคนที2มองเห็นกลับ
ตาบอด"
40 เมื2 อพวกฟาริ สี บางคนที2 อยู่
กั บพระองค์ ได้ ยินอย่ างนั7 น จึ ง
กล่ าวแก่ พระองค์ว่า "เราตาบอด
ด้ วยหรือ"
41 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "ถ้ า
พวกท่ านตาบอด พวกท่ านก็จะ
ไม่ มีความผิดบาป แต่ บัดนี7 ท่าน
พูดว่ า `เรามองเห็น' เหตุฉะนั7 น
ความผิ ด บาปของท่ า นจึ ง ยั ง มี
อยู่ "
พระเยซู เป็ นผู เ้ ลี0 ยงทีดี
"เราบอกความจริ งแก่
ท่ านว่ า ผู้ ที2 มิ ได้ เข้ าไป
ในคอกแกะทางประตู แต่ ปี น
เข้ าไปทางอื2 นนั7 นเป็ นขโมยและ
โจร
2 แต่ ผ้ ู ที2 เข้ าทางประตู ก ็ เ ป็ นผู้
เลี7 ยงแกะ
3นายประตูจึงเปิ ดประตูให้ ผ้ ู น7 ั น
และแกะย่ อ มฟั งเสี ยงของท่ า น
ท่ านเรี ยกชื2 อแกะของท่ า นและ
นําออกไป
4 เมื2 อท่ านต้ อนแกะของท่ าน
ออกไปแล้ วก็เดิ นนํา หน้ า และ

10

ยอห์ น / John 9, 10
Who is he, Lord, that I might
believe on him?
37 And Jesus said unto him,
Thou hast both seen him, and
it is he that talketh with thee.
38 And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
39 And Jesus said, For judgment I am come into this
world, that they which see not
might see; and that they which
see might be made blind.
40 And some of the Pharisees
which were with him heard
these words, and said unto
him, Are we blind also?
41 Jesus said unto them, If ye
were blind, ye should have no
sin: but now ye say, We see;
therefore your sin remaineth.
Jesus the Good Shepherd
Verily, verily, I say unto
you, He that entereth not
by the door into the sheepfold,
but climbeth up some other
way, the same is a thief and a
robber.
2 But he that entereth in by the
door is the shepherd of the
sheep.
3 To him the porter openeth;
and the sheep hear his voice:
and he calleth his own sheep
by name, and leadeth them
out.
4 And when he putteth forth
his own sheep, he goeth before

10
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แกะก็ตามท่ านไป เพราะรู้ จั ก
เสียงของท่าน
5 คนแปลกหน้ าแกะจะไม่ ต าม
เลย แต่ จะหนีไปจากเขา เพราะ
ไม่ ร้ ู จักเสียงของคนแปลกหน้ า"
6 คํา อุ ปมานั7 นพระเยซู ไ ด้ ตรั ส
กับเขาทั7 งหลาย แต่ เขาไม่ เข้ าใจ
ความหมายของพระดํารั สที2 พระ
องค์ตรัสกับเขาเลย
7 พระเยซู จึ ง ตรั ส กั บเขาอี ก ว่ า
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ านว่ า
เราเป็ นประตูของแกะทั7งหลาย
8 บรรดาผู้ ที2 มาก่ อนเรานั7 น
เป็ นขโมยและโจร แต่ ฝูงแกะก็มิ
ได้ ฟังเขา
9เราเป็ นประตู ถ้ าผู้ ใดเข้ าไป
ทางเรา ผู้ น7 ั นจะรอด และเขาจะ
เข้ าออก แล้ วจะพบอาหาร
10 ขโมยนั7 นย่ อ มมาเพื2 อจะลั ก
และฆ่ าและทําลายเสีย เราได้ มา
เพื2 อเขาทั7งหลายจะได้ ชี วิต และ
จะได้ อย่ างครบบริบูรณ์
11 เราเป็ นผู้ เลี7 ยงที2 ดี ผู้ เลี7 ยง
ที2 ดี น7 ั นย่ อมสละชี วิตของตนเพื2 อ
ฝูงแกะ
12 แต่ ผ้ ู ท2ีรับจ้ างมิได้ เป็ นผู้ เลี7 ยง
แกะ และฝูงแกะไม่ เป็ นของเขา
เมื2 อเห็นสุนัขป่ ามา เขาจึงละทิ7ง
ฝู งแกะหนี ไป สุ นั ขป่ าก็ชิ งเอา
แกะไปเสี ย และทํา ให้ ฝู งแกะ
กระจัดกระจายไป

ยอห์ น / John 10
them, and the sheep follow
him: for they know his voice.
5 And a stranger will they not
follow, but will flee from him:
for they know not the voice of
strangers.
6 This parable spake Jesus
unto them: but they understood not what things they
were which he spake unto
them.
7 Then said Jesus unto them
again, Verily, verily, I say
unto you, I am the door of the
sheep.
8 All that ever came before me
are thieves and robbers: but
the sheep did not hear them.
9 I am the door: by me if any
man enter in, he shall be
saved, and shall go in and out,
and find pasture.
10 The thief cometh not, but
for to steal, and to kill, and to
destroy: I am come that they
might have life, and that they
might have it more abundantly.
11 I am the good shepherd: the
good shepherd giveth his life
for the sheep.
12 But he that is an hireling,
and not the shepherd, whose
own the sheep are not, seeth
the wolf coming, and leaveth
the sheep, and fleeth: and the
wolf catcheth them, and scat-
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13 ผู้ ที2 รั บจ้ า งนั7 นหนี เพราะเขา
เป็ นลู กจ้ างและไม่ เป็ นห่ วงแกะ
เลย
14 เราเป็ นผู้ เลี7 ยงที2 ดี และเรา
รู้ จั กแกะของเรา และแกะของ
เราก็ร้ ู จักเรา
15 เหมื อนพระบิ ดาทรงรู้ จั กเรา
เราก็ร้ ู จักพระบิดาด้ วย และชี วิต
ของเรา เราสละเพื2 อฝูงแกะ
16 แกะอื2 นซึ2 งมิ ได้ เป็ นของคอก
นี7 เราก็มี อยู่ แกะเหล่ านั7 นเราก็
ต้ องพามาด้ วย และแกะเหล่ า
นั7 นจะฟั งเสี ยงของเรา แล้ วจะ
รวมเป็ นฝู งเดี ยว และมี ผ้ ู เลี7 ยง
เพียงผู้ เดียว
17 ด้ วยเหตุ น7 ี พระบิ ด าของเรา
จึงทรงรักเรา เพราะเราสละชี วิต
ของเราเพื2 อจะรั บชี วิตนั7 นคื นมา
อีก
18 ไม่ มี ผ้ ู ใดชิ งชี วิตไปจากเราได้
แต่ เราสละชี วิตด้ วยใจสมั ครของ
เราเอง เรามี สิ ทธิ ท2ี จะสละชี วิต
นั7 น และมี สิ ทธิ ท2ี จะรั บคื นอี ก
พระบั ญชานี7 เราได้ รั บมาจาก
พระบิดาของเรา"
19 พระดํา รั สนี7 จึ งทํา ให้ พวกยิ ว
แตกแยกกันอีก
20 พวกเขาหลายคนพูดว่ า "เขา
มี ผี สิ งและเป็ นบ้ า ท่ านฟั งเขา
ทําไม"
21 พวกอื2 นก็พูดว่ า "คําอย่ างนี7
ไม่ เป็ นคําของผู้ ท2ีมีผีสิง ผีจะทํา
ให้ คนตาบอดมองเห็นได้ หรือ"

ยอห์ น / John 10
tereth the sheep.
13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and
careth not for the sheep.
14 I am the good shepherd,
and know my sheep, and am
known of mine.
15 As the Father knoweth me,
even so know I the Father: and
I lay down my life for the
sheep.
16 And other sheep I have,
which are not of this fold:
them also I must bring, and
they shall hear my voice; and
there shall be one fold, and
one shepherd.
17 Therefore doth my Father
love me, because I lay down
my life, that I might take it
again.
18 No man taketh it from me,
but I lay it down of myself. I
have power to lay it down, and
I have power to take it again.
This commandment have I received of my Father.
19 There was a division therefore again among the Jews for
these sayings.
20 And many of them said, He
hath a devil, and is mad; why
hear ye him?
21 Others said, These are not
the words of him that hath a
devil. Can a devil open the
eyes of the blind?

หน้ า / Page 58
พระเยซู ทรงเปิ ดเผย
ว่ าพระองค์เป็ นพระเจ้า
22 ขณะนั7 นเป็ นเทศกาลเลี7 ยง
ฉลองพระวิ หารที2 กรุ งเยรู ซาเล็ม
และเป็ นฤดูหนาว
23 พระเยซู ทรงดํา เนิ นอยู่ ใน
พระวิหารที2เฉลียงของซาโลมอน
24 แล้ วพวกยิ วก็พากั นมาห้ อม
ล้ อมพระองค์ ไว้ และทู ลพระองค์
ว่ า "จะทํา ให้ เราสงสั ยนานสั ก
เท่ าใด ถ้ าท่ านเป็ นพระคริ สต์ ก ็
จงบอกเราให้ ชัดแจ้ งเถิด"
25 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั7 ง
หลายว่ า "เราได้ บอกท่ านทั7 ง
หลายแล้ ว และท่านไม่ เชื2 อ การ
ซึ2 งเราได้ กระทําในพระนามพระ
บิ ด าของเราก็ เ ป็ นพยานให้ แก่
เรา
26 แต่ ท่ านทั7 งหลายไม่ เชื2 อ
เพราะท่ านมิ ได้ เป็ นแกะของเรา
ตามที2เราได้ บอกท่านแล้ ว
27 แกะของเราย่ อมฟั งเสี ยงของ
เรา และเรารู้ จั กแกะเหล่ านั7 น
และแกะนั7 นตามเรา
28 เราให้ ชีวิตนิรันดร์แก่ แกะนั7 น
และแกะนั7 นจะไม่ พินาศเลย และ
จะไม่ มี ผ้ ู ใดแย่ งชิ งแกะเหล่ านั7 น
ไปจากมือของเราได้
29 พระบิ ด าของเราผู้ ประทาน
แกะนั7 นให้ แก่ เ ราเป็ นใหญ่ ก ว่ า
ทุ กสิ2 ง และไม่ มีผ้ ู ใดสามารถชิ ง
แกะนั7 นไปจากพระหั ตถ์ของพระ
บิดาของเราได้
30 เรากั บพระบิ ด าของเราเป็ น
อันหนึ2 งอันเดียวกัน"

ยอห์ น / John 10
Jesus Claims Deity
22 And it was at Jerusalem the
feast of the dedication, and it
was winter.
23 And Jesus walked in the
temple in Solomon's porch.
24 Then came the Jews round
about him, and said unto him,
How long dost thou make us
to doubt? If thou be the
Christ, tell us plainly.
25 Jesus answered them, I told
you, and ye believed not: the
works that I do in my Father's
name, they bear witness of
me.
26 But ye believe not, because
ye are not of my sheep, as I
said unto you.
27 My sheep hear my voice,
and I know them, and they
follow me:
28 And I give unto them eternal life; and they shall never
perish, neither shall any man
pluck them out of my hand.
29 My Father, which gave
them me, is greater than all;
and no man is able to pluck
them out of my Father's hand.
30 I and my Father are one.
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31 พวกยิ วจึ งหยิ บก้ อนหิ น ขึ7 น
มาอีกจะขว้ างพระองค์ให้ ตาย
32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราได้ สาํ แดงให้ ท่ านเห็ นการดี
หลายประการซึ2 งมาจากพระบิดา
ของเรา ท่านทั7 งหลายหยิบก้ อน
หิ นจะขว้ างเราให้ ตายเพราะการ
กระทําข้ อใดเล่ า"
33 พวกยิ วทู ล ตอบพระองค์ ว่ า
"เราจะขว้ างท่ า นมิ ใช่ เพราะการ
กระทําดี แต่ เพราะการพูดหมิ2 น
ประมาท เพราะท่ านเป็ นเพี ยง
มนุ ษย์แต่ ต7 ั งตัวเป็ นพระเจ้ า"
34 พระเยซูตรั สตอบเขาว่ า "ใน
พระราชบั ญญั ติ ของท่ า นมี คาํ
เขียนไว้ มิใช่ หรือว่ า `เราได้กล่าว
ว่า ท่ านทัง, หลายเป็ นพระ'
35 ถ้ าพระองค์ ไ ด้ ทรงเรี ยกผู้ ที2
รั บพระวจนะของพระเจ้ าว่ าเป็ น
พระ และจะฝ่ าฝื นพระคัมภีร์ไม่
ได้
36 ท่านทั7งหลายจะกล่ าวหาท่าน
ที2พระบิดาได้ ทรงตั7 งไว้ และทรง
ใช้ เข้ ามาในโลกว่ า `ท่านกล่ าวคํา
หมิ2 นประมาท' เพราะเราได้
กล่ าวว่ า `เราเป็ นบุ ตรของพระ
เจ้ า' อย่ างนั7 นหรือ
37 ถ้ าเราไม่ ปฏิ บั ติ พระราชกิ จ
ของพระบิ ดาของเรา ก็อย่ าเชื2 อ
ในเราเลย
38 แต่ ถ้ าเราปฏิ บั ติ พระราชกิ จ
นั7 น แม้ ว่าท่านมิได้ เชื2 อในเรา ก็
จงเชื2 อเพราะพระราชกิ จนั7 นเถิ ด
เพื2 อ ท่ านจะได้ ร้ ู และเชื2 อว่ าพระ
บิ ดาทรงอยู่ ในเราและเราอยู่ ใน

ยอห์ น / John 10
31 Then the Jews took up
stones again to stone him.
32 Jesus answered them,
Many good works have I
shewed you from my Father;
for which of those works do ye
stone me?
33 The Jews answered him,
saying, For a good work we
stone thee not; but for blasphemy; and because that thou,
being a man, makest thyself
God.
34 Jesus answered them, Is it
not written in your law, I said,
Ye are gods?
35 If he called them gods, unto
whom the word of God came,
and the scripture cannot be
broken;
36 Say ye of him, whom the
Father hath sanctified, and
sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am
the Son of God?
37 If I do not the works of my
Father, believe me not.
38 But if I do, though ye
believe not me, believe the
works: that ye may know, and
believe, that the Father is in
me, and I in him.
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พระบิดา"
39 พวกเขาจึ งหาโอกาสจั บพระ
องค์ อี กครั7 งหนึ2 ง แต่ พระองค์
ทรงรอดพ้ นจากมือเขาไปได้
พระเยซู เสด็จไปยัง
สถานทีซึง
พระองค์ทรงรับบัพติ ศมา
40 พระองค์ เสด็จไปฟากแม่ นาํ7
จอร์ แดนข้ างโน้ นอี ก และไปถึ ง
สถานที2 ที2 ยอห์ นให้ บั พติ ศ มา
เป็ นครั7 งแรก และพระองค์ ทรง
พักอยู่ ท2ีน2ั น
41 คนเป็ นอั นมากพากั นมาหา
พระองค์ และกล่ าวว่ า "ยอห์ นมิ
ได้ ทาํ การอั ศจรรย์ ใดๆเลย แต่
ทุ กสิ2 งซึ2 งยอห์ นได้ กล่ าวถึ งท่ าน
ผู้ น7 ี เป็ นความจริง"
42 และมี ค นหลายคนที2 นั2 นได้
เชื2 อในพระองค์
ลาซารัสได้
ฟื0 นขึ0 นมาจากความตาย
มี ชายคนหนึ2 งชื2 อลาซารั ส
กํา ลั ง ป่ วยอยู่ ที2 หมู่ บ้ าน
เบธานี ซึ2 งเป็ นเมืองที2มารีย์และ
มารธาพี2 สาวของเธออยู่ น7 ั น
2 (มารี ย์ ผ้ ู นี7 คื อ หญิ ง ที2 เอานํา7
มั นหอมชโลมองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
และเอาผมของเธอเช็ดพระบาท
ของพระองค์ ลาซารั สน้ องชาย
ของเธอกําลังป่ วยอยู่ )
3ดั งนั7 นพี2 สาวทั7 งสองนั7 นจึ งให้
คนไปเฝ้ าพระองค์ ทู ลว่ า "พระ
องค์ เจ้ าข้ า ดูเถิ ด ผู้ ท2ี พระองค์
ทรงรักนั7 นกําลังป่ วยอยู่ "
4 เมื2 อพระเยซู ท รงได้ ยิ นแล้ วก็

11

ยอห์ น / John 10, 11
39 Therefore they sought
again to take him: but he escaped out of their hand,
Jesus Goes to the
Place of His Baptism
40 And went away again beyond Jordan into the place
where John at first baptized;
and there he abode.
41 And many resorted unto
him, and said, John did no
miracle: but all things that
John spake of this man were
true.
42 And many believed on him
there.
Lazarus Raised
From the Dead
Now a certain man was
sick, named Lazarus, of
Bethany, the town of Mary
and her sister Martha.
2 (It was that Mary which
anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with
her hair, whose brother
Lazarus was sick.)
3 Therefore his sisters sent
unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is
sick.
4 When Jesus heard that, he
said, This sickness is not unto
death, but for the glory of
God, that the Son of God
might be glorified thereby.

11
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ตรัสว่ า "โรคนั7 นจะไม่ ถึงตาย แต่
เกิดขึ7 นเพื2 อเชิ ดชู พระเกียรติ ของ
พระเจ้ า เพื2 อพระบุ ตรของพระ
เจ้ าจะได้ รั บเกี ยรติ เ พราะโรค
นั7 น"
5พระเยซู ทรงรักมารธาและน้ อง
สาวของเธอและลาซารัส
6ดั งนั7 นครั7 นพระองค์ ทรงได้ ยิน
ว่ าลาซารั สป่ วยอยู่ พระองค์ ยั ง
ทรงพั กอยู่ ที2 ท2ี พระองค์ ทรงอยู่
นั7 นอีกสองวัน
7หลั งจากนั7 นพระองค์ก ็ตรั สกั บ
พวกสาวกว่ า "ให้ เราเข้ าไปใน
แคว้ นยูเดียกันอีกเถิด"
8พวกสาวกทู ลพระองค์ว่า "พระ
อาจารย์ เจ้ าข้ า เมื2 อเร็วๆนี7 พวก
ยิ วหาโอกาสเอาหิ นขว้ างพระ
องค์ ให้ ตาย แล้ วพระองค์ ยังจะ
เสด็จไปที2น2ั นอีกหรือ"
9พระเยซู ตรั สตอบว่ า "วั นหนึ2 ง
มี สิ บสองชั2 วโมงมิ ใช่ หรื อ ถ้ าผู้
ใดเดิ นในตอนกลางวั น เขาก็ จ ะ
ไม่ สะดุ ด เพราะเขาเห็ นความ
สว่ างของโลกนี7
10 แต่ ถ้ าผู้ ใดเดิ นในตอนกลาง
คื นเขาก็จะสะดุ ด เพราะไม่ มี
ความสว่ างในตัวเขา"
11 พระองค์ ตรั ส ดั ง นั7 นแล้ วจึ ง
ตรั สกั บเขาว่ า "ลาซารั สสหาย
ของเราหลั บไปแล้ ว แต่ เราไป
เพื2 อจะปลุกเขาให้ ต2ื น"
12 พวกสาวกของพระองค์ ทูลว่ า
"พระองค์ เจ้ าข้ า ถ้ าเขาหลั บอยู่
เขาก็จะสบายดี"
13 แต่ พระเยซู ตรั สถึ งความตาย

ยอห์ น / John 11
5 Now Jesus loved Martha,
and her sister, and Lazarus.
6 When he had heard therefore
that he was sick, he abode two
days still in the same place
where he was.
7 Then after that saith he to
his disciples, Let us go into
Judaea again.
8 His disciples say unto him,
Master, the Jews of late
sought to stone thee; and goest
thou thither again?
9 Jesus answered, Are there
not twelve hours in the day? If
any man walk in the day, he
stumbleth not, because he
seeth the light of this world.
10 But if a man walk in the
night, he stumbleth, because
there is no light in him.
11 These things said he: and
after that he saith unto them,
Our friend Lazarus sleepeth;
but I go, that I may awake him
out of sleep.
12 Then said his disciples,
Lord, if he sleep, he shall do
well.
13 Howbeit Jesus spake of his
death: but they thought that he
had spoken of taking of rest in
sleep.
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ของลาซารัส แต่ พวกสาวกคิดว่ า
พระองค์ ต รั ส ถึ ง การนอนหลั บ
พักผ่ อน
14 ฉะนั7 นพระเยซู จึ งตรั สกั บเขา
ตรงๆว่ า "ลาซารัสตายแล้ ว
15 เพื2 อเห็นแก่ ท่ านทั7 งหลายเรา
จึ งยิ น ดี ท2ี เรามิ ไ ด้ อ ยู่ ที2 น2ั นเพื2 อ
ท่ านจะได้ เชื2 อ แต่ ให้ เราไปหา
เขากันเถิด"
16 โธมั สที2 เรี ยกว่ า ดิ ดุ มั ส จึ ง
พู ดกั บเพื2 อนสาวกว่ า "ให้ พวก
เราไปด้ วยเถิ ด เพื2 อจะได้ ตาย
ด้ วยกันกับพระองค์"
17 ครั7 นพระเยซู เ สด็ จ มาถึ ง ก็
ทรงทราบว่ า เขาเอาลาซารั สไป
ไว้ ในอุโมงค์ฝังศพสี2 วันแล้ ว
18 หมู่ บ้ านเบธานี อ ยู่ ใกล้ กรุ ง
เยรูซาเล็ม ห่ างกันประมาณสาม
กิโลเมตร
19 พวกยิ วหลายคนได้ มาหา
มารธาและมารี ย์ เพื2 อจะปลอบ
โยนเธอเรื2 องน้ องชายของเธอ
20 ครั7 นมารธารู้ ข่ าวว่ า พระเยซู
กําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต้ อน
รั บพระองค์ แต่ มารี ย์ น2ั งอยู่ ใน
เรือน
21 มารธาจึ งทู ลพระเยซู ว่ า
"พระองค์ เจ้ าข้ า ถ้ าพระองค์อยู่
ที2 น2ี น้ องชายของข้ าพระองค์ คง
ไม่ ตาย
22 แต่ ถึ งแม้ เดีb ยวนี7 ข้ าพระองค์
ก็ทราบว่ า สิ2 งใดๆที2พระองค์ จะ
ทู ลขอจากพระเจ้ า พระเจ้ าจะ
ทรงโปรดประทานแก่ พระองค์"
23 พระเยซูตรัสกับเธอว่ า "น้ อง

ยอห์ น / John 11
14 Then said Jesus unto them
plainly, Lazarus is dead.
15 And I am glad for your
sakes that I was not there, to
the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
16 Then said Thomas, which
is called Didymus, unto his
fellowdisciples, Let us also
go, that we may die with him.
17 Then when Jesus came, he
found that he had lain in the
grave four days already.
18 Now Bethany was nigh
unto Jerusalem, about fifteen
furlongs off:
19 And many of the Jews
came to Martha and Mary, to
comfort them concerning their
brother.
20 Then Martha, as soon as
she heard that Jesus was coming, went and met him: but
Mary sat still in the house.
21 Then said Martha unto
Jesus, Lord, if thou hadst been
here, my brother had not died.
22 But I know, that even now,
whatsoever thou wilt ask of
God, God will give it thee.
23 Jesus saith unto her, Thy
brother shall rise again.
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ชายของเจ้ าจะฟื7 นขึ7 นมาอีก"
24 มารธาทู ลพระองค์ ว่ า "ข้ า
พระองค์ทราบแล้ วว่ า เขาจะฟื7 น
ขึ7 นมาอี ก ในวั นสุ ด ท้ า ยเมื2 อคน
ทั7งปวงจะฟื7 นขึ7 นมา"
25 พระเยซู ตรั สกั บเธอว่ า "เรา
เป็ นเหตุ ใ ห้ คนทั7 งปวงเป็ นขึ7 น
และมีชีวิต ผู้ ท2ีเชื2 อในเรานั7 น ถึง
แม้ ว่ าเขาตายแล้ วก็ยั ง จะมี ชี วิ ต
อีก
26 และผู้ ใดที2 มี ชี วิ ตและเชื2 อใน
เราจะไม่ ตายเลย เจ้ าเชื2 ออย่ างนี7
ไหม"
27 มารธาทู ลพระองค์ ว่ า "เชื2 อ
พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์เชื2 อ
ว่ า พระองค์ ทรงเป็ นพระคริ สต์
พระบุตรของพระเจ้ า ที2จะเสด็จ
มาในโลก"
28 เมื2 อเธอทู ลดั งนี7 แล้ ว เธอก็
กลั บไปและเรี ยกมารี ย์ น้ องสาว
กระซิบว่ า "พระอาจารย์เสด็จมา
แล้ ว และทรงเรียกเจ้ า"
29 เมื2 อมารี ย์ ได้ ยิ นแล้ ว เธอก็
รีบลุกขึ7 นไปเฝ้ าพระองค์
30 ฝ่ ายพระเยซู ยั ง ไม่ เ สด็ จ เข้ า
ไปในเมือง แต่ ยังประทับอยู่ ณ
ที2ซ2ึ งมารธาพบพระองค์น7 ั น
31 พวกยิ วที2 อยู่ กั บมารี ย์ ใน
เรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู่
เมื2 อเห็นมารี ย์รี บลุ กขึ7 นและเดิ น
ออกไปจึ งตามเธอไปพู ด กั น ว่ า
"เธอจะไปร้ องไห้ ท2ีอุโมงค์"
32 ครั7 นมารีย์มาถึงที2 ซ2ึ งพระเยซู
ประทับอยู่ และเห็นพระองค์แล้ ว
จึ ง กราบลงที2 พระบาทของพระ

ยอห์ น / John 11
24 Martha saith unto him, I
know that he shall rise again
in the resurrection at the last
day.
25 Jesus said unto her, I am
the resurrection, and the life:
he that believeth in me, though
he were dead, yet shall he live:
26 And whosoever liveth and
believeth in me shall never die.
Believest thou this?
27 She saith unto him, Yea,
Lord: I believe that thou art
the Christ, the Son of God,
which should come into the
world.
28 And when she had so said,
she went her way, and called
Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and
calleth for thee.
29 As soon as she heard that,
she arose quickly, and came
unto him.
30 Now Jesus was not yet
come into the town, but was in
that place where Martha met
him.
31 The Jews then which were
with her in the house, and
comforted her, when they saw
Mary, that she rose up hastily
and went out, followed her,
saying, She goeth unto the
grave to weep there.
32 Then when Mary was
come where Jesus was, and
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องค์ทู ลว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า ถ้ า
พระองค์ประทับอยู่ ท2ีน2ี น้ องชาย
ของข้ าพระองค์คงไม่ ตาย"
33 ฉะนั7 นเมื2 อพระเยซู ทอดพระ
เนตรเห็ นเธอร้ องไห้ และพวก
ยิ วที2 มากั บเธอร้ องไห้ ด้ วย พระ
องค์ก ็ทรงครํ2า ครวญร้ อนพระทัย
และทรงเป็ นทุ กข์
34 และตรัสถามว่ า "พวกเจ้ าเอา
ศพเขาไปไว้ ท2ี ไหน" เขาทู ลพระ
องค์ ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า เชิ ญ
เสด็จมาดูเถิด"
35 พระเยซูทรงพระกันแสง
36 พวกยิ วจึ งกล่ าวว่ า "ดู เถิ ด
พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร"
37 และบางคนก็พูดว่ า "ท่านผู้ น7 ี
ทําให้ คนตาบอดมองเห็น จะทํา
ให้ คนนี7 ไม่ ตายไม่ ได้ หรือ"
พระเยซู ทีอุโมงค์ฝังศพ
บรรดาเพือนของมารี ย ์
ได้กลับใจเสียใหม่
38 พระเยซู ท รงครํ2า ครวญร้ อน
พระทัยอีก จึงเสด็จมาถึงอุโมงค์
ฝั งศพ อุ โมงค์ฝั งศพนั7 นเป็ นถํา7
มีศิลาวางปิ ดปากไว้
39 พระเยซู ตรั สว่ า "จงเอาศิ ลา
ออกเสี ย" มารธาพี2 สาวของผู้
ตายจึงทู ลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้ าข้ า ป่ านนี7 ศพมี กลิ2 นเหม็น
แล้ ว เพราะว่ าเขาตายมาสี2 วั น
แล้ ว"
40 พระเยซู ตรั สกั บเธอว่ า "เรา
บอกเจ้ าแล้ วมิ ใช่ หรื อว่ า ถ้ าเจ้ า
เชื2 อ เจ้ าก็จะได้ เห็นสง่ าราศีของ
พระเจ้ า"
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saw him, she fell down at his
feet, saying unto him, Lord, if
thou hadst been here, my
brother had not died.
33 When Jesus therefore saw
her weeping, and the Jews also
weeping which came with her,
he groaned in the spirit, and
was troubled,
34 And said, Where have ye
laid him? They said unto him,
Lord, come and see.
35 Jesus wept.
36 Then said the Jews, Behold
how he loved him!
37 And some of them said,
Could not this man, which
opened the eyes of the blind,
have caused that even this
man should not have died?
Jesus at the Grave;
Friends of Mary Converted
38 Jesus therefore again
groaning in himself cometh to
the grave. It was a cave, and a
stone lay upon it.
39 Jesus said, Take ye away
the stone. Martha, the sister of
him that was dead, saith unto
him, Lord, by this time he
stinketh: for he hath been dead
four days.
40 Jesus saith unto her, Said I
not unto thee, that, if thou
wouldest
believe,
thou
shouldest see the glory of
God?
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41 พวกเขาจึ งเอาศิ ลาออกเสี ย
จากที2 ซ2ึ งผู้ ตายวางอยู่ น7 ั น พระ
เยซู ทรงแหงนพระพักตร์ข7 ึ นตรัส
ว่ า "ข้ าแต่ พระบิดา ข้ าพระองค์
ขอบพระคุ ณพระองค์ท2ี พระองค์
ทรงโปรดฟั งข้ าพระองค์
42 ข้ าพระองค์ ทราบว่ า พระ
องค์ ทรงฟั งข้ าพระองค์ อยู่ เสมอ
แต่ ท2ี ข้ าพระองค์ กล่ าวอย่ างนี7 ก็
เพราะเห็ นแก่ ประชาชนที2 ยืนอยู่
ที2 น2ี เพื2 อเขาจะได้ เชื2 อว่ าพระ
องค์ทรงใช้ ข้าพระองค์มา"
43 เมื2 อพระองค์ ตรั สดั งนั7 นแล้ ว
จึ งเปล่ งพระสุ รเสี ยงตรั สว่ า
"ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด"
44 ผู้ ตายนั7 นก็ออกมา มี ผ้ าพั น
ศพพันมือและเท้ า และที2หน้ าก็
มีผ้าพันอยู่ ด้วย พระเยซูตรัสกับ
เขาทั7งหลายว่ า "จงแก้ แล้ วปล่ อย
เขาไปเถิด"
45 ดั ง นั7 นพวกยิ วหลายคนที2 มา
หามารี ย์ และได้ เห็ นการกระทํา
ของพระเยซู ก็เชื2 อในพระองค์
46 แต่ พวกเขาบางคนไปหาพวก
ฟาริ สี และเล่ าเหตุ การณ์ท2ี พระ
เยซูได้ ทรงกระทําให้ ฟัง
พวกปุโรหิ ตใหญ่
กับพวกฟาริ สีหาโอกาส
ทีจะฆ่ าพระเยซู เสีย
47 ฉะนั7 นพวกปุ โรหิ ตใหญ่ และ
พวกฟาริ สี กเ็ รี ยกประชุ มสมาชิ ก
สภาแล้ วว่ า "เราจะทําอย่ างไรกัน
เพราะว่ าชายผู้ นี7 ทําการอั ศจรรย์
หลายประการ
48 ถ้ าเราปล่ อยเขาไว้ อย่ างนี7

ยอห์ น / John 11
41 Then they took away the
stone from the place where the
dead was laid. And Jesus
lifted up his eyes, and said,
Father, I thank thee that thou
hast heard me.
42 And I knew that thou hearest me always: but because of
the people which stand by I
said it, that they may believe
that thou hast sent me.
43 And when he thus had
spoken, he cried with a loud
voice, Lazarus, come forth.
44 And he that was dead came
forth, bound hand and foot
with graveclothes: and his
face was bound about with a
napkin. Jesus saith unto them,
Loose him, and let him go.
45 Then many of the Jews
which came to Mary, and had
seen the things which Jesus
did, believed on him.
46 But some of them went
their ways to the Pharisees,
and told them what things Jesus had done.
Chief Priests and Pharisees
Seek Death of Jesus
47 Then gathered the chief
priests and the Pharisees a
council, and said, What do
we? for this man doeth many
miracles.
48 If we let him thus alone, all
men will believe on him: and
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คนทั7 งปวงจะเชื2 อถื อเขา แล้ ว
พวกโรมก็จะมาริ บเอาทั7 งที2 และ
ชนชาติของเราไป"
49 แต่ คนหนึ2 งในพวกเขาชื2 อ
คายาฟาสเป็ นมหาปุโรหิ ตประจํา
การในปี นั7 น กล่ าวแก่ เขาทั7 ง
หลายว่ า "ท่ านทั7 งหลายไม่ ร้ ู
อะไรเสียเลย
50 และไม่ พิ จารณาด้ วยว่ า จะ
เป็ นประโยชน์ แ ก่ เ ราทั7 งหลาย
ถ้ าจะให้ คนตายเสี ยคนหนึ2 งเพื2 อ
ประชาชน แทนที2 จะให้ คนทั7 ง
ชาติต้องพินาศ"
51 เขามิได้ กล่ าวอย่ างนั7 นตามใจ
ชอบ แต่ เพราะว่ าเขาเป็ นมหา
ปุ โรหิ ตประจํา การในปี นั7 น จึ ง
พยากรณ์ ว่ า พระเยซู จ ะสิ7 นพระ
ชนม์แทนชนชาติน7 ั น
52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั7 น
อย่ างเดี ยว แต่ เพื2 อจะรวบรวม
บุตรทั7งหลายของพระเจ้ าที2กระจั ดกระจายไปนั7 นให้ เข้ าเป็ น
พวกเดียวกัน
53 ตั7 งแต่ วั นนั7 นเป็ นต้ นมา เขา
ทั7 งหลายจึ งปรึ กษากั นจะฆ่ าพระ
องค์เสีย
54 เหตุ ฉะนั7 น พระเยซู จึ งไม่
เสด็จในหมู่ พวกยิวอย่ างเปิ ดเผย
อีก แต่ ได้ เสด็จออกจากที2น2ั นไป
ยังถิ2 นที2อยู่ ใกล้ ถ2ิ นทุ รกันดาร ถึง
เมืองหนึ2 งชื2 อเอฟราอิม และทรง
พั ก อยู่ ที2 นั2 นกั บพวกสาวกของ
พระองค์
55 ขณะนั7 นใกล้ จะถึ ง เทศกาล
ปั สกาของพวกยิ วแล้ ว และคน
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the Romans shall come and
take away both our place and
nation.
49 And one of them, named
Caiaphas, being the high
priest that same year, said
unto them, Ye know nothing
at all,
50 Nor consider that it is expedient for us, that one man
should die for the people, and
that the whole nation perish
not.
51 And this spake he not of
himself: but being high priest
that year, he prophesied that
Jesus should die for that nation;
52 And not for that nation
only, but that also he should
gather together in one the children of God that were scattered abroad.
53 Then from that day forth
they took counsel together for
to put him to death.
54 Jesus therefore walked no
more openly among the Jews;
but went thence unto a country near to the wilderness, into
a city called Ephraim, and
there continued with his disciples.
55 And the Jews' passover
was nigh at hand: and many
went out of the country up to
Jerusalem
before
the
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เป็ นอั นมากได้ ออกจากหั วเมื อง
นั7 นขึ7 นไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็มก่ อน
เทศกาลปั สกาเพื2 อจะชําระตัว
56 เขาทั7 งหลายจึ ง แสวงหาพระ
เยซู และเมื2 อเขาทั7งหลายยืนอยู่
ในพระวิ หาร เขาก็พู ดกั นว่ า
"ท่ า นทั7 งหลายคิ ด เห็ น อย่ า งไร
พระองค์ จ ะไม่ เสด็ จ มาในงาน
เทศกาลนี7 หรือ"
57 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่ และ
พวกฟาริสีได้ ออกคําสั2 งไว้ ว่า ถ้ า
ผู้ ใดรู้ ว่ าพระองค์ อยู่ ท2ี ไหน ก็
ให้ มาบอกพวกเขาเพื2 อจะได้ ไป
จับพระองค์
ทรงพระกระยาหารเย็น
ทีบา้ นเบธานี
แล้ วก่ อนปั สกาหกวั น
พระเยซู เสด็ จ มาถึ งหมู่
บ้ านเบธานี ซึ2 งเป็ นที2 อยู่ ของ
ลาซารัสที2เคยตาย ผู้ ซ2ึ งพระองค์
ได้ ทรงให้ ฟ7 ื นขึ7 นจากตายแล้ ว
2 ที2 นั2 นเขาจั ด งานเลี7 ยงอาหาร
เย็นแก่ พระองค์ มารธาก็ปรนนิ บั ติ อยู่ และลาซารั สก็เป็ นคน
หนึ2 งในพวกเขาที2 เอนกายลงรั บ
ประทานกับพระองค์
3มารี ย์ จึ งเอานํา7 มั นหอมนาระดาบริ สุ ท ธิ\ หนั ก ประมาณครึ2 ง
กิ โลกรั ม ซึ2 งมี ราคาแพงมากมา
ชโลมพระบาทของพระเยซู และ
เอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค์ เรือนก็หอมฟุ้ งไปด้ วย
กลิ2 นนํา7 มันนั7 น
4แต่ สาวกคนหนึ2 งของพระองค์
ชื2 อยู ดาสอิ สคาริ โอท บุ ตรชาย

12
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passover, to purify themselves.
56 Then sought they for Jesus,
and spake among themselves,
as they stood in the temple,
What think ye, that he will not
come to the feast?
57 Now both the chief priests
and the Pharisees had given a
commandment, that, if any
man knew where he were, he
should shew it, that they might
take him.
Supper at Bethany
Then Jesus six days before the passover came
to Bethany, where Lazarus
was which had been dead,
whom he raised from the dead.
2 There they made him a supper; and Martha served: but
Lazarus was one of them that
sat at the table with him.
3 Then took Mary a pound of
ointment of spikenard, very
costly, and anointed the feet of
Jesus, and wiped his feet with
her hair: and the house was
filled with the odour of the
ointment.
4 Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's
son, which should betray him,

12
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ของซีโมน คือคนที2จะทรยศพระ
องค์ พูดว่ า
5"เหตุ ไ ฉนจึ งไม่ ขายนํา7 มั นนั7 น
เป็ นเงิ น สั ก สามร้ อยเดนาริ อั น
แล้ วแจกให้ แก่ คนจน"
6เขาพู ดอย่ างนั7 นมิ ใช่ เพราะเขา
เอาใจใส่ คนจน แต่ เพราะเขา
เป็ นขโมย และได้ ถือย่ าม และ
ได้ ยักยอกเงินที2ใส่ ไว้ ในย่ ามนั7 น
7พระเยซูจึงตรัสว่ า "ช่ างเขาเถิด
เขาทําอย่ างนี7 เพื2 อแสดงถึงวันฝั ง
ศพของเรา
8 เพราะว่ า มี ค นจนอยู่ กั บท่ า น
เสมอ แต่ เราจะไม่ อยู่ กั บท่ าน
เสมอไป"
9 ฝ่ ายพวกยิ ว เป็ นอั น มากรู้ ว่ า
พระองค์ประทับอยู่ ท2ี น2ั น จึงมา
เฝ้ าพระองค์ ไม่ ใช่ เพราะเห็นแก่
พระเยซู เท่ านั7 น แต่ อยากเห็ น
ลาซารั สผู้ ซึ2 งพระองค์ ได้ ทรงให้
ฟื7 นขึ7 นมาจากตายด้ วย
10 แต่ พวกปุ โรหิ ตใหญ่ จึงปรึ กษากันจะฆ่ าลาซารัสเสียด้ วย
11 เพราะลาซารั สเป็ นต้ นเหตุ ท2ี
ทํา ให้ พวกยิ วหลายคนออกจาก
พวกเขาและไปเชื2 อพระเยซู
การเสด็จเข้ามาอย่ างผู ม้ ีชยั
12 วั นรุ่ งขึ7 นเมื2 อคนเป็ นอั นมาก
ที2มาในเทศกาลเลี7 ยงนั7 นได้ ยินว่ า
พระเยซู เสด็จมาถึ งกรุ งเยรู ซาเล็ม
13 เขาก็ พ ากั นถื อใบของต้ น
อิ น ทผลั ม ออกไปต้ อนรั บพระ
องค์ร้องว่ า "โฮซันนา ขอให้พระ
องค์ ผู ้ เสด็ จ มาในพระนามของ

ยอห์ น / John 12
5 Why was not this ointment
sold for three hundred pence,
and given to the poor?
6 This he said, not that he
cared for the poor; but because he was a thief, and had
the bag, and bare what was
put therein.
7 Then said Jesus, Let her
alone: against the day of my
burying hath she kept this.
8 For the poor always ye have
with you; but me ye have not
always.
9 Much people of the Jews
therefore knew that he was
there: and they came not for
Jesus' sake only, but that they
might see Lazarus also, whom
he had raised from the dead.
10 But the chief priests consulted that they might put
Lazarus also to death;
11 Because that by reason of
him many of the Jews went
away, and believed on Jesus.
The Triumphal Entry
12 On the next day much
people that were come to the
feast, when they heard that
Jesus was coming to
Jerusalem,
13 Took branches of palm
trees, and went forth to meet
him, and cried, Hosanna:
Blessed is the King of Israel
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องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า คือพระมหา
กษั ต ริ ย์ แห่ งอิ ส ราเอลทรงพระ
เจริญ"
14 และเมื2 อพระเยซู ท รงพบลู ก
ลาตั วหนึ2 งจึ งทรงลานั7 นเหมื อน
ดังที2มีคาํ เขียนไว้ ว่า
15 `ธิ ดาแห่ งศิ โยนเอ๋ ย อย่ากลัว
เลย ดูเถิด กษัตริย์ของเธอทรง
ลูกลาเสด็จมา'
16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค์
ไม่ เข้ าใจในเหตุ การณ์ เ หล่ านั7 น
แต่ เมื2 อพระเยซู ทรงรั บสง่ าราศี
แล้ ว เขาจึงระลึกได้ ว่า มีคาํ เช่ น
นั7 นเขียนไว้ กล่ าวถึงพระองค์และ
คนทั7 งหลายได้ กระทํา อย่ า งนั7 น
ถวายพระองค์
17 เหตุ ฉะนั7 นคนทั7 งปวงซึ2 งได้
อยู่ กับพระองค์ เมื2 อพระองค์ได้
ทรงเรี ยกลาซารั สให้ ออกมาจาก
อุ โมงค์ ฝั งศพ
และทรงให้
เขาฟื7 นขึ7 นมาจากความตาย ก็
เป็ นพยานในสิ2 งเหล่ านี7
18 เหตุ ท2ี ประชาชนพากั นไปหา
พระองค์ ก็เพราะเขาได้ ยิ นว่ า
พระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์
นั7 น
19 พวกฟาริสีจึงพูดกันว่ า "ท่าน
เห็ นไหมว่ า ท่ านทํา อะไรไม่ ได้
เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมด
แล้ ว"
พวกกรี กจะใคร่ เห็ นพระเยซู
20 ในหมู่ คนทั7 งหลายที2 ขึ7 นไป
นมั สการในเทศกาลเลี7 ยงนั7 นมี
พวกกรีกบ้ าง
21 พวกกรีกนั7 นจึ งไปหาฟี ลิปซึ2 ง
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that cometh in the name of the
Lord.
14 And Jesus, when he had
found a young ass, sat
thereon; as it is written,
15 Fear not, daughter of Sion:
behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
16 These things understood
not his disciples at the first:
but when Jesus was glorified,
then remembered they that
these things were written of
him, and that they had done
these things unto him.
17 The people therefore that
was with him when he called
Lazarus out of his grave, and
raised him from the dead, bare
record.
18 For this cause the people
also met him, for that they
heard that he had done this
miracle.
19 The Pharisees therefore
said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone
after him.
Greeks Want to See Jesus
20 And there were certain
Greeks among them that came
up to worship at the feast:
21 The same came therefore
to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired
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มาจากหมู่ บ้านเบธไซดา ใน
แคว้ นกาลิ ลี และพู ดกั บท่ านว่ า
"ท่านเจ้ าข้ า พวกข้ าพเจ้ าใคร่ จะ
เห็นพระเยซู"
22 ฟี ลิปจึงไปบอกอันดรูว์ และ
อั น ดรู ว์ กั บฟี ลิ ปจึ ง ไปทู ลพระ
เยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้ า
พระเยซู ทรงสัง สอน
23 และพระเยซู ต รั สตอบเขาว่ า
"ถึ งเวลาแล้ วที2 บุ ตรมนุ ษย์ จะได้
รับสง่ าราศี
24 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
ถ้ าเมล็ดข้ าวไม่ ได้ ตกลงไปในดิน
และเปื2 อยเน่ าไป ก็จะอยู่ เป็ น
เมล็ดเดี ยว แต่ ถ้ าเปื2 อยเน่ าไป
แล้ ว ก็จะงอกขึ7 นเกิดผลมาก
25 ผู้ ใดที2 รั ก ชี วิ ตของตนก็ต้ อง
เสียชี วิต และผู้ ท2ี ชังชี วิตของตน
ในโลกนี7 ก็จะรั กษาชี วิ ตนั7 นไว้
นิรันดร์
26 ถ้ าผู้ ใดจะปรนนิ บั ติ เรา ให้
ผู้ นั7 นตามเรามา และเราอยู่ ท2ี
ไหน ผู้ ปรนนิ บั ติ เราจะอยู่ ท2ี
นั2 นด้ วย ถ้ าผู้ ใดปรนนิ บั ติ เรา
พระบิ ดาของเราก็ จ ะทรงประทานเกียรติแก่ ผ้ ู น7 ั น
27 บั ดนี7 จิ ตใจของเราเป็ นทุ ก ข์
และเราจะพูดว่ าอะไร จะว่ า `ข้ า
แต่ พระบิ ดา ขอทรงโปรดช่ วย
ข้ าพระองค์ ให้ พ้นเวลานี7 ' อย่ าง
นั7 นหรื อ หามิ ได้ เพราะด้ วย
ความประสงค์ น7 ี เองเราจึ งมาถึ ง
เวลานี7
28 ข้ าแต่ พระบิ ดา ขอให้ พระ
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him, saying, Sir, we would see
Jesus.
22 Philip cometh and telleth
Andrew: and again Andrew
and Philip tell Jesus.
God Answers from Heaven
Jesus Preaches
23 And Jesus answered them,
saying, The hour is come, that
the Son of man should be
glorified.
24 Verily, verily, I say unto
you, Except a corn of wheat
fall into the ground and die, it
abideth alone: but if it die, it
bringeth forth much fruit.
25 He that loveth his life shall
lose it; and he that hateth his
life in this world shall keep it
unto life eternal.
26 If any man serve me, let
him follow me; and where I
am, there shall also my servant be: if any man serve me,
him will my Father honour.
27 Now is my soul troubled;
and what shall I say? Father,
save me from this hour: but
for this cause came I unto this
hour.
28 Father, glorify thy name.
Then came there a voice from
heaven, saying, I have both
glorified it, and will glorify it
again.
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นามของพระองค์ ได้ รั บเกี ยรติ "
แล้ วก็มี พระสุรเสียงมาจากฟ้ าว่ า
"เราได้ ให้ รับเกียรติแล้ ว และจะ
ให้ รับเกียรติอีก"
29 ฉะนั7 นคนทั7 งหลายที2 ยืนอยู่ ท2ี
นั2 นเมื2 อได้ ยิ นเสี ยงนั7 นก็ พู ด ว่ า
ฟ้ าร้ อง คนอื2 นๆก็พู ดว่ า "ทู ต
สวรรค์องค์ หนึ2 งได้ กล่ าวกั บพระ
องค์"
30 พระเยซู ตรั สตอบว่ า "เสี ยง
นั7 นเกิดขึ7 นเพื2 อท่านทั7งหลาย ไม่
ใช่ เพื2 อเรา
31 บั ด นี7 ถึ ง เวลาที2 จะพิ พากษา
โลกนี7 แล้ ว เดีb ยวนี7 ผ้ ู ครองโลกนี7
จะถู กโยนทิ7งออกไปเสีย
32 และเรา ถ้ าเราถู กยกขึ7 นจาก
แผ่ นดินโลกแล้ ว เราก็จะชั กชวน
คนทั7งปวงให้ มาหาเรา"
33 พระองค์ ต รั สเช่ นนั7 นเพื2 อ
สํา แดงว่ าพระองค์ จะสิ7 นพระ
ชนม์อย่ างไร
34 คนทั7 งหลายจึ ง ทู ล พระองค์
ว่ า "พวกเราได้ ยิ นจากพระราช
บัญญัติว่า พระคริ สต์จะอยู่ เป็ น
นิตย์ เหตุ ไฉนท่ านจึ งว่ า `บุ ตร
มนุ ษย์ จะต้ องถู กยกขึ7 น' บุ ตร
มนุ ษย์น7 ั นคือผู้ ใดเล่ า"
35 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"ความสว่ างจะอยู่ กั บท่ า นทั7 ง
หลายอี กหน่ อยหนึ2 ง เมื2 อยั งมี
ความสว่ างอยู่ ก็ จ งเดิ น ไปเถิ ด
เกรงว่ า ความมื ด จะตามมาทั น
ท่ าน ผู้ ที2 เดิ นอยู่ ในความมื ด
ย่ อมไม่ ร้ ู ว่าตนไปทางไหน
36 เมื2 อท่ านทั7 งหลายมี ความ
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29 The people therefore, that
stood by, and heard it, said
that it thundered: others said,
An angel spake to him.
30 Jesus answered and said,
This voice came not because
of me, but for your sakes.
31 Now is the judgment of this
world: now shall the prince of
this world be cast out.
32 And I, if I be lifted up from
the earth, will draw all men
unto me.
33 This he said, signifying
what death he should die.
34 The people answered him,
We have heard out of the law
that Christ abideth for ever:
and how sayest thou, The Son
of man must be lifted up? who
is this Son of man?
35 Then Jesus said unto them,
Yet a little while is the light
with you. Walk while ye have
the light, lest darkness come
upon you: for he that walketh
in darkness knoweth not
whither he goeth.
36 While ye have light, believe in the light, that ye may
be the children of light. These
things spake Jesus, and departed, and did hide himself
from them.
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สว่ า งก็ จงเชื2 อในความสว่ างนั7 น
เพื2 อจะได้ เป็ นลู กแห่ งความ
สว่ าง" เมื2 อพระเยซู ตรั สดั งนั7 น
แล้ วก็เสด็จจากไปและซ่ อนพระ
องค์ให้ พ้นจากพวกเขา
37 ถึ งแม้ ว่ าพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา การอั ศจรรย์ หลายประการที เดี ยวต่ อหน้ าเขา เขาทั7 ง
หลายก็ยังไม่ เชื2 อในพระองค์
38 เพื2 อคํา ของอิ ส ยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ จะสํา เร็จซึ2 งว่ า `พระ
องค์ เจ้าข้า ใครเล่ าได้เชื  อสิ งที 
เขาได้ยินจากเราทั ,งหลาย และ
พระกรขององค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าได้
ทรงสําแดงแก่ผูใ้ ด'
39 ฉะนั7 นพวกเขาจึ ง เชื2 อไม่ ได้
เพราะอิสยาห์ ได้ กล่ าวอีกว่ า
40 `พระองค์ ไ ด้ท รงปิ ดตาของ
เขาทั , งหลาย และทํา ใจของเขา
ให้แข็งกระด้างไป เกรงว่าเขาจะ
เห็ นด้วยตาของเขา และเข้าใจ
ด้วยจิตใจของเขา และหั นกลับ
มาและเราจะรักษาเขาให้หาย'
41 อิ ส ยาห์ ก ล่ า วดั ง นี7 เมื2 อท่ า น
ได้ เห็นสง่ าราศีของพระองค์และ
ได้ กล่ าวถึงพระองค์
42 อย่ างไรก็ดีแม้ ในพวกขุนนาง
ก็มี หลายคนเชื2 อในพระองค์ด้ วย
แต่ เขาไม่ ยอมรั บพระองค์ อย่ าง
เปิ ดเผยเพราะกลั วพวกฟาริ สี
เกรงว่ าเขาจะถู กไล่ ออกจาก
ธรรมศาลา
43 เพราะว่ าเขารั กการสรรเสริ ญ
ของมนุ ษย์ มากกว่ าการสรรเสริญของพระเจ้ า
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37 But though he had done so
many miracles before them,
yet they believed not on him:
38 That the saying of Esaias
the prophet might be fulfilled,
which he spake, Lord, who
hath believed our report? and
to whom hath the arm of the
Lord been revealed?
39 Therefore they could not
believe, because that Esaias
said again,
40 He hath blinded their eyes,
and hardened their heart; that
they should not see with their
eyes, nor understand with
their heart, and be converted,
and I should heal them.
41 These things said Esaias,
when he saw his glory, and
spake of him.
42 Nevertheless among the
chief rulers also many believed on him; but because of
the Pharisees they did not confess him, lest they should be
put out of the synagogue:
43 For they loved the praise of
men more than the praise of
God.
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44 พระเยซู ทรงประกาศว่ า "ผู้
ที2เชื2 อในเรานั7 น หาได้ เชื2 อในเรา
ไม่ แต่ เชื2 อในพระองค์ ผ้ ู ทรงใช้
เรามา
45 และผู้ ที2 เห็ น เราก็ เ ห็ น พระ
องค์ผ้ ู ทรงใช้ เรามา
46 เราเข้ ามาในโลกเป็ นความ
สว่ าง เพื2 อผู้ ใดที2 เชื2 อในเราจะมิ
ได้ อยู่ ในความมืด
47 ถ้ าผู้ ใดได้ ยินถ้ อยคํา ของเรา
และไม่ เชื2 อ เราก็ไม่ พิพากษาผู้
นั7 น เพราะว่ าเรามิ ได้ มาเพื2 อจะ
พิพากษาโลก แต่ มาเพื2 อจะช่ วย
โลกให้ รอด
48 ผู้ ใดที2 ปฏิ เ สธเราและไม่ รั บ
คํา ของเรา ผู้ นั7 นจะมี ส2ิ งหนึ2 ง
พิ พากษาเขา คื อคํา ที2 เราได้
กล่ าวแล้ ว นั7 นแหละจะพิพากษา
เขาในวันสุดท้ าย
49 เพราะเรามิ ไ ด้ กล่ าวตามใจ
เราเอง แต่ ซ2ึ งเรากล่ าวและพู ด
นั7 น พระบิ ดาผู้ ทรงใช้ เรามา
พระองค์ น7 ั นได้ ทรงบั ญชาให้ แก่
เรา
50 เรารู้ ว่ า พระบั ญชาของพระ
องค์ น7 ั นเป็ นชี วิ ตนิ รั นดร์ เหตุ
ฉะนั7 นสิ2 งที2 เราพู ดนั7 น เราก็พูด
ตามที2พระบิดาทรงบัญชาเรา"
ก่ อนเทศกาลปั สกา
ก่ อนถึ งเทศกาลเลี7 ยง
ปั สกา เมื2 อพระเยซู ทรง
ทราบว่ า ถึ งเวลาแล้ วที2 พระองค์
จะทรงจากโลกนี7 ไปหาพระบิ ดา
พระองค์ ทรงรั ก พวกของพระ
องค์ซ2ึ งอยู่ ในโลกนี7 พระองค์ทรง

13
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44 Jesus cried and said, He
that believeth on me, believeth
not on me, but on him that
sent me.
45 And he that seeth me seeth
him that sent me.
46 I am come a light into the
world, that whosoever believeth on me should not abide
in darkness.
47 And if any man hear my
words, and believe not, I judge
him not: for I came not to
judge the world, but to save
the world.
48 He that rejecteth me, and
receiveth not my words, hath
one that judgeth him: the word
that I have spoken, the same
shall judge him in the last day.
49 For I have not spoken of
myself; but the Father which
sent me, he gave me a commandment, what I should say,
and what I should speak.
50 And I know that his commandment is life everlasting:
whatsoever I speak therefore,
even as the Father said unto
me, so I speak.
Before the Passover
Now before the feast of
the passover, when Jesus
knew that his hour was come
that he should depart out of
this world unto the Father,
having loved his own which

13
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รักเขาจนถึงที2สุด
ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
2 ขณะเมื2 อรั บประทานอาหาร
เย็นเสร็จแล้ ว พญามารได้ ดลใจ
ยู ดาสอิ สคาริ โอท บุ ตรชายของ
ซีโมน ให้ ทรยศพระองค์
3พระเยซู ทรงทราบว่ าพระบิ ดา
ได้ ประทานสิ2 งทั7 งปวงให้ อยู่ ใน
พระหั ตถ์ของพระองค์ และทรง
ทราบว่ าพระองค์ มาจากพระเจ้ า
และจะไปหาพระเจ้ า
4พระองค์ทรงลุ กขึ7 นจากการรั บ
ประทานอาหารเย็น ทรงถอด
ฉลองพระองค์ ออกวางไว้ และ
ทรงเอาผ้ าเช็ ด ตั วคาดเอวพระ
องค์ไว้
5แล้ วก็ทรงเทนํา7 ลงในอ่ าง และ
ทรงตั7 งต้ นเอานํา7 ล้ างเท้ าของ
พวกสาวก และเช็ดด้ วยผ้ าที2ทรง
คาดเอวไว้ น7 ั น
6 แล้ วพระองค์ ท รงมาถึ งซี โมน
เปโตร และเปโตรทู ลพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้ าข้ า พระองค์จะทรง
ล้ างเท้ าของข้ าพระองค์หรือ"
7พระเยซู ตรั สตอบเขาว่ า "สิ2 ง
ที2 เรากระทํา ในขณะนี7 ท่ านยั งไม่
เข้ าใจ แต่ ภายหลังท่านจะเข้ าใจ"
8เปโตรทู ลพระองค์ ว่ า "พระ
องค์ จะทรงล้ างเท้ าของข้ าพระ
องค์ไม่ ได้ " พระเยซูตรัสตอบเขา
ว่ า "ถ้ าเราไม่ ล้างท่านแล้ ว ท่าน
จะมีส่วนในเราไม่ ได้ "
9 ซี โมนเปโตรทู ลพระองค์ ว่ า
"พระองค์เจ้ าข้ า มิใช่ แต่ เท้ าของ
ข้ าพระองค์ เท่ านั7 น แต่ ขอทรง
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were in the world, he loved
them unto the end.
Washing the Disciple’s Feet
2 And supper being ended, the
devil having now put into the
heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;
3 Jesus knowing that the Father had given all things into
his hands, and that he was
come from God, and went to
God;
4 He riseth from supper, and
laid aside his garments; and
took a towel, and girded himself.
5 After that he poureth water
into a bason, and began to
wash the disciples' feet, and to
wipe them with the towel
wherewith he was girded.
6 Then cometh he to Simon
Peter: and Peter saith unto
him, Lord, dost thou wash my
feet?
7 Jesus answered and said
unto him, What I do thou
knowest not now; but thou
shalt know hereafter.
8 Peter saith unto him, Thou
shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash
thee not, thou hast no part
with me.
9 Simon Peter saith unto him,
Lord, not my feet only, but
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โปรดล้ างทั7งมือและศีรษะด้ วย"
10 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "ผู้ ที2
อาบนํา7 แล้ วไม่ จาํ เป็ นต้ อ งชํา ระ
กายอี ก
ล้ างแต่ เท้ าเท่ านั7 น
เพราะสะอาดหมดทั7 งตั ว แล้ ว
พวกท่านก็สะอาดแล้ ว แต่ ไม่ ใช่
ทุ กคน"
11 เพราะพระองค์ ทรงทราบว่ า
ใครจะเป็ นผู้ ทรยศพระองค์
เหตุ ฉะนั7 นพระองค์ จึ ง ตรั ส ว่ า
"ท่านทั7งหลายไม่ สะอาดทุ กคน"
12 เมื2 อพระองค์ ทรงล้ างเท้ าเขา
ทั7 งหลายแล้ ว พระองค์ ก ็ทรง
ฉลองพระองค์ และเอนพระกาย
ลงอี กตรั สกั บเขาว่ า "ท่ านทั7 ง
หลายเข้ าใจในสิ2 งที2 เราได้ กระทํา
แก่ ท่านหรือ
13 ท่ านทั7 งหลายเรี ยกเราว่ า
พระอาจารย์ และองค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ า ท่ านเรี ยกถู กแล้ วเพราะเรา
เป็ นเช่ นนั7 น
14 ฉะนั7 นถ้ าเราผู้ เป็ นองค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าและพระอาจารย์ ของ
ท่ านได้ ล้ างเท้ าของพวกท่ าน
พวกท่านก็ควรจะล้ างเท้ าของกัน
และกันด้ วย
15 เพราะว่ า เราได้ วางแบบแก่
ท่านแล้ ว เพื2 อให้ ท่านทําเหมือน
ดังที2เราได้ กระทําแก่ ท่าน
16 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
ทาสจะเป็ นใหญ่ กว่ านายก็ไม่ ได้
และทู ต จะเป็ นใหญ่ ก ว่ า ผู้ ที2 ใช้
เขาไปก็หามิได้
17 ถ้ าท่ านรู้ ดั งนี7 แล้ ว และท่ าน
ประพฤติตาม ท่านก็เป็ นสุข

ยอห์ น / John 13
also my hands and my head.
10 Jesus saith to him, He that
is washed needeth not save to
wash his feet, but is clean
every whit: and ye are clean,
but not all.
11 For he knew who should
betray him; therefore said he,
Ye are not all clean.
12 So after he had washed
their feet, and had taken his
garments, and was set down
again, he said unto them,
Know ye what I have done to
you?
13 Ye call me Master and
Lord: and ye say well; for so I
am.
14 If I then, your Lord and
Master, have washed your
feet; ye also ought to wash one
another's feet.
15 For I have given you an
example, that ye should do as
I have done to you.
16 Verily, verily, I say unto
you, The servant is not greater
than his lord; neither he that is
sent greater than he that sent
him.
17 If ye know these things,
happy are ye if ye do them.
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18 เรามิ ไ ด้ พู ด ถึ งพวกท่ านสิ7 น
ทุ กคน เรารู้ จั กผู้ ที2 เราได้ เลื อก
ไว้ แล้ ว แต่ เพื2 อพระคั มภี ร์ จะ
สําเร็จที2 ว่า `ผูท้ ี รบั ประทานอาหารกับเราได้ยกส้นเท้าต่ อเรา'
19 เราบอกท่ านทั7 งหลายเดีb ยวนี7
ก่ อนที2 เรื2 องนี7 จะเกิดขึ7 น เพื2 อว่ า
เมื2 อเรื2 องนี7 เกิดขึ7 นแล้ วท่านจะได้
เชื2 อว่ าเราคือผู้ น7 ั น
20 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
ผู้ ใดได้ รั บผู้ ที2 เราใช้ ไป ผู้ นั7 นก็
รั บเราด้ วย และผู้ ใดได้ รั บเรา
ผู้ นั7 นได้ รั บพระองค์ ผ้ ู ทรงใช้ เรา
มา"
พระเยซู พยากรณ์ถึง
การทรยศพระองค์
21 เมื2 อพระเยซู ตรั สดั งนั7 นแล้ ว
พระองค์ ก ็ท รงเป็ นทุ ก ข์ ในพระ
ทัย และตรัสเป็ นพยานว่ า "เรา
บอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า คน
หนึ2 งในพวกท่านจะทรยศเรา"
22 เหล่ าสาวกจึ ง มองหน้ ากั น
และสงสั ยว่ าคนที2 พระองค์ ตรั ส
ถึงนั7 นคือผู้ ใด
23 มี ส าวกคนหนึ2 งที2 พระเยซู
ทรงรักได้ เอนกายอยู่ ท2ีพระทรวง
ของพระเยซู
24 ซี โมนเปโตรจึ ง ทํา ไม้ ทํา มื อ
ให้ เขาทู ลถามพระองค์ ว่า คนที2
พระองค์ตรัสถึงนั7 นคือผู้ ใด
25 ขณะที2 ยั งเอนกายอยู่ ที2 พระ
ทรวงของพระเยซู สาวกคนนั7 นก็
ทู ลถามพระองค์ ว่ า "พระองค์
เจ้ าข้ า คนนั7 นคือใคร"
26 พระเยซูตรัสตอบว่ า "คนนั7 น

ยอห์ น / John 13
18 I speak not of you all: I
know whom I have chosen:
but that the scripture may be
fulfilled, He that eateth bread
with me hath lifted up his heel
against me.
19 Now I tell you before it
come, that, when it is come to
pass, ye may believe that I am
he.
20 Verily, verily, I say unto
you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me;
and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Jesus Foretells His Betrayal
21 When Jesus had thus said,
he was troubled in spirit, and
testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of
you shall betray me.
22 Then the disciples looked
one on another, doubting of
whom he spake.
23 Now there was leaning on
Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
24 Simon Peter therefore
beckoned to him, that he
should ask who it should be of
whom he spake.
25 He then lying on Jesus'
breast saith unto him, Lord,
who is it?
26 Jesus answered, He it is, to
whom I shall give a sop, when
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คือผู้ ท2ี เราจะเอาอาหารนี7 จ7 ิ มแล้ ว
ยื2 นให้ " และเมื2 อพระองค์ ทรง
เอาอาหารนั7 นจิ7 มแล้ ว ก็ทรงยื2 น
ให้ แก่ ยูดาสอิ สคาริ โอทบุ ตรชาย
ซีโมน
27 เมื2 อยู ดาสรั บประทานอาหาร
นั7 นแล้ ว ซาตานก็เข้ าสิงในใจเขา
พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า "ท่ าน
จะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด"
28 ไม่ มี ผ้ ู ใดในพวกนั7 นที2 เอน
กายลงรับประทานเข้ าใจว่ า เหตุ
ใดพระองค์จึงตรัสกับเขาเช่ นนั7 น
29 บางคนคิ ดว่ าเพราะยู ดาสถื อ
ถุ งเงิ น พระเยซู จึ งตรั สบอกเขา
ว่ า "จงไปซื7 อสิ2 งที2เราต้ องการ
สําหรั บเทศกาลเลี7 ยงนั7 น" หรื อ
ตรั สบอกเขาว่ า เขาควรจะให้
ทานแก่ คนจนบ้ าง
30 ดั งนั7 นเมื2 อยู ดาสรั บประทาน
อาหารชิ7 นนั7 นแล้ วเขาก็ ออกไป
ทันที ขณะนั7 นเป็ นเวลากลางคืน
31 เมื2 อเขาออกไปแล้ ว พระเยซู
จึงตรัสว่ า "บัดนี7 บุตรมนุ ษย์กไ็ ด้
รั บเกี ยรติแล้ ว และพระเจ้ าทรง
ได้ รับเกียรติเพราะบุตรมนุ ษย์
32 ถ้ าพระเจ้ าได้ รั บเกี ยรติ
เพราะพระบุตร พระเจ้ าก็จะทรง
ประทานให้ พระบุ ตรมี เกี ยรติ ใน
พระองค์เอง และพระเจ้ าจะทรง
ให้ มีเกียรติเดีb ยวนี7
33 ลู กเล็กๆเอ๋ ย เรายั งจะอยู่
กับเจ้ าทั7งหลายอีกขณะหนึ2 ง เจ้ า
จะเสาะหาเรา และดั งที2 เราได้
พู ดกั บพวกยิ วแล้ ว บั ดนี7 เราจะ
พู ดกั บเจ้ าคื อ
`ที2 เราไปนั7 น

ยอห์ น / John 13
I have dipped it. And when he
had dipped the sop, he gave it
to Judas Iscariot, the son of
Simon.
27 And after the sop Satan
entered into him. Then said
Jesus unto him, That thou
doest, do quickly.
28 Now no man at the table
knew for what intent he spake
this unto him.
29 For some of them thought,
because Judas had the bag,
that Jesus had said unto him,
Buy those things that we have
need of against the feast; or,
that he should give something
to the poor.
30 He then having received
the sop went immediately out:
and it was night.
31 Therefore, when he was
gone out, Jesus said, Now is
the Son of man glorified, and
God is glorified in him.
32 If God be glorified in him,
God shall also glorify him in
himself, and shall straightway
glorify him.
33 Little children, yet a little
while I am with you. Ye shall
seek me: and as I said unto the
Jews, Whither I go, ye cannot
come; so now I say to you.
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เจ้ าทั7งหลายไปไม่ ได้ '
34 เราให้ บั ญญั ติ ใหม่ ไว้ แก่ เ จ้ า
ทั7 งหลายคื อให้ เจ้ ารั กซึ2 งกั นและ
กั น เรารั กเจ้ าทั7 งหลายมาแล้ ว
อย่ างไร เจ้ าจงรักกันและกันด้ วย
อย่ างนั7 น
35 ถ้ าเจ้ าทั7 งหลายรั กกันและกั น
ดั งนี7 แหละคนทั7 งปวงก็จะรู้ ได้ ว่า
เจ้ าทั7งหลายเป็ นสาวกของเรา"
ทรงพยากรณ์ว่า
เปโตรจะปฏิ เสธพระองค์
36 ซี โมนเปโตรทู ลพระองค์ ว่ า
"พระองค์ เจ้ าข้ า พระองค์ จะ
เสด็จไปที2 ไหน" พระเยซู ตรั ส
ตอบเขาว่ า "ที2 ซ2ึ งเราจะไปนั7 น
ท่ านจะตามเราไปเดีb ยวนี7 ไม่ ไ ด้
แต่ ภายหลังท่านจะตามเราไป"
37 เปโตรทู ลพระองค์ ว่ า "พระ
องค์ เจ้ าข้ า เหตุ ใดข้ าพระองค์
จึ งตามพระองค์ ไปเดีb ยวนี7 ไม่ ได้
ข้ าพระองค์ จะสละชี วิ ตเพื2 อพระ
องค์"
38 พระเยซู ตรั สตอบเขาว่ า
"ท่ า นจะสละชี วิ ต ของท่ า นเพื2 อ
เราหรื อ เราบอกความจริ งแก่
ท่านว่ า ก่ อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั7 ง"
พระคริ สต์ทรงตรัสถึง
การเสด็จกลับมา
ของพระองค์
"อย่ าให้ ใจท่ านทั7 งหลาย
วิ ตกเลย ท่ านเชื2 อใน
พระเจ้ า จงเชื2 อในเราด้ วย
2ในพระนิ เวศของพระบิ ดาเรามี
คฤหาสน์ หลายแห่ ง ถ้ าไม่ มี เรา

14

ยอห์ น / John 13, 14
34 A new commandment I
give unto you, That ye love
one another; as I have loved
you, that ye also love one
another.
35 By this shall all men know
that ye are my disciples, if ye
have love one to another.
Peter’s Denial Foretold
36 Simon Peter said unto him,
Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I
go, thou canst not follow me
now; but thou shalt follow me
afterwards.
37 Peter said unto him, Lord,
why cannot I follow thee now?
I will lay down my life for thy
sake.
38 Jesus answered him, Wilt
thou lay down thy life for my
sake? Verily, verily, I say unto
thee, The cock shall not crow,
till thou hast denied me thrice.
Christ Tells of His Return
Let not your heart be
troubled: ye believe in
God, believe also in me.

14
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คงได้ บอกท่ านแล้ ว เราไปจั ด
เตรียมที2ไว้ สาํ หรับท่านทั7งหลาย
3 และถ้ าเราไปจั ด เตรี ยมที2 ไว้
สํา หรั บท่ านแล้ ว เราจะกลั บมา
อี กรั บท่ านไปอยู่ กั บเรา เพื2 อว่ า
เราอยู่ ท2ี ไหนท่ านทั7 งหลายจะอยู่
ที2น2ั นด้ วย
4 ท่ า นทราบว่ าเราจะไปที2 ไหน
และท่านก็ร้ ู จักทางนั7 น"
5โธมัสทู ลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้ าข้ า พวกข้ าพระองค์ไม่ ทราบ
ว่ าพระองค์ จะเสด็ จ ไปที2 ไหน
พวกข้ าพระองค์ จ ะรู้ จั กทางนั7 น
ได้ อย่ างไร"
6พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "เรา
เป็ นทางนั7 น เป็ นความจริ ง
และเป็ นชี วิ ต ไม่ มี ผ้ ู ใดมาถึ ง
พระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา
การทีรู ้จักพระเยซู ก็คือ
การทีรู ้จักพระบิดา
7 ถ้ าท่ า นทั7 งหลายรู้ จั ก เราแล้ ว
ท่ า นก็ จ ะรู้ จั ก พระบิ ด าของเรา
ด้ วย และตั7 งแต่ น7 ี ไปท่ านก็ร้ ู จั ก
พระองค์และได้ เห็นพระองค์"
8ฟี ลิปทู ลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้ าข้ า ขอสําแดงพระบิ ดาให้ ข้า
พระองค์ ท7 ั งหลายเห็ น และพวก
ข้ าพระองค์จะพอใจ"
9พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "ฟี ลิ ป
เอ๋ ย เราได้ อยู่ กั บท่ านนานถึ ง
เพี ยงนี7 และท่ านยั งไม่ ร้ ู จั กเรา
หรือ ผู้ ท2ีได้ เห็นเราก็ได้ เห็นพระ
บิ ดา และท่ านจะพู ดได้ อย่ างไร
ว่ า `ขอสํา แดงพระบิ ดาให้ ข้ า
พระองค์ท7 ังหลายเห็น'

ยอห์ น / John 14
2 In my Father's house are
many mansions: if it were not
so, I would have told you. I go
to prepare a place for you.
3 And if I go and prepare a
place for you, I will come
again, and receive you unto
myself; that where I am, there
ye may be also.
4 And whither I go ye know,
and the way ye know.
5 Thomas saith unto him,
Lord, we know not whither
thou goest; and how can we
know the way?
6 Jesus saith unto him, I am
the way, the truth, and the life:
no man cometh unto the Father, but by me.
To Know Jesus is
To Know the Father
7 If ye had known me, ye
should have known my Father
also: and from henceforth ye
know him, and have seen him.
8 Philip saith unto him, Lord,
shew us the Father, and it
sufficeth us.
9 Jesus saith unto him, Have I
been so long time with you,
and yet hast thou not known
me, Philip? he that hath seen
me hath seen the Father; and
how sayest thou then, Shew us
the Father?
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10 ท่านไม่ เชื2 อหรือว่ า เราอยู่ ใน
พระบิ ดาและพระบิ ดาทรงอยู่ ใน
เรา คํา ซึ2 งเรากล่ าวแก่ ท่ านทั7 ง
หลายนั7 น เรามิ ได้ กล่ าวตามใจ
ชอบ แต่ พระบิดาผู้ ทรงสถิตอยู่
ในเราได้ ทรงกระทํา พระราชกิ จ
ของพระองค์
11 จงเชื2 อเราเถิ ดว่ า เราอยู่ ใน
พระบิ ดาและพระบิ ดาทรงอยู่ ใน
เรา หรื อมิ ฉะนั7 นก็จงเชื2 อเรา
เพราะกิจการเหล่ านั7 นเถิด
ผู ท้ ีเชื อก็สามารถ
ทํากิจการทีพระคริ สต์
ได้ทรงกระทํามาแล้ว
12 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั7 ง
หลายว่ า ผู้ ท2ีเชื2 อในเราจะกระทํา
กิ จการซึ2 งเราได้ กระทํา นั7 นด้ วย
และเขาจะกระทํา กิ จการที2 ยิ2 ง
ใหญ่ กว่ านั7 นอี ก เพราะว่ าเราจะ
ไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ2 งใดที2ท่านทั7งหลายจะขอใน
นามของเรา เราจะกระทําสิ2 งนั7 น
เพื2 อว่ าพระบิ ดาจะทรงได้ รั บ
เกียรติทางพระบุตร
14 ถ้ าท่ า นจะขอสิ2 งใดในนาม
ของเรา เราจะกระทําสิ2 งนั7 น
15 ถ้ าท่ านทั7 งหลายรั กเรา จง
รักษาบัญญัติของเรา
พระสัญญาแห่ ง
พระผู ป้ ลอบประโลมใจ
16 เราจะทู ลขอพระบิ ดา และ
พระองค์จะทรงประทานผู้ ปลอบ
ประโลมใจอี กผู้ หนึ2 งให้ แก่ ท่ าน
เพื2 อพระองค์ จ ะได้ อยู่ กั บท่ า น
ตลอดไป

ยอห์ น / John 14
10 Believest thou not that I am
in the Father, and the Father in
me? the words that I speak
unto you I speak not of myself: but the Father that
dwelleth in me, he doeth the
works.
11 Believe me that I am in the
Father, and the Father in me:
or else believe me for the very
works' sake.
Believers Can Do
the Works Christ Did
12 Verily, verily, I say unto
you, He that believeth on me,
the works that I do shall he do
also; and greater works than
these shall he do; because I go
unto my Father.
13 And whatsoever ye shall
ask in my name, that will I do,
that the Father may be glorified in the Son.
14 If ye shall ask any thing in
my name, I will do it.
15 If ye love me, keep my
commandments.
Promise of the Comforter
16 And I will pray the Father,
and he shall give you another
Comforter, that he may abide
with you for ever;
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17 คื อ พระวิ ญญาณแห่ งความ
จริง ผู้ ซ2ึ งโลกรับไว้ ไม่ ได้ เพราะ
แลไม่ เ ห็ นพระองค์ และไม่ ร้ ู จั ก
พระองค์ แต่ ท่ านทั7 งหลายรู้ จั ก
พระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
สถิ ต อยู่ กั บท่ า นและจะประทั บ
อยู่ ในท่าน
18 เราจะไม่ ละทิ7 งท่ านทั7 งหลาย
ไว้ ให้ เปล่ าเปลี2 ยว เราจะมาหา
ท่าน
19 อี ก หน่ อยหนึ2 งโลกก็ จ ะไม่
เห็นเราอีกเลย แต่ ท่านทั7งหลาย
จะเห็ นเรา เพราะเราเป็ นอยู่
ท่านทั7งหลายจะเป็ นอยู่ ด้วย
20 ในวันนั7 นท่านทั7 งหลายจะรู้ ว่า
เราอยู่ ในพระบิ ดาของเรา และ
ท่านอยู่ ในเรา และเราอยู่ ในท่าน
21 ผู้ ใดที2 มี บัญญั ติ ของเรา และ
รั ก ษาบั ญ ญั ติ น7 ั น ผู้ นั7 นแหละ
เป็ นผู้ ที2 รั กเรา และผู้ ที2 รั กเรา
นั7 น พระบิ ดาของเราจะทรงรั ก
เขา และเราจะรั กเขา และจะ
สํา แดงตั วของเราเองให้ ปรากฏ
แก่ เขา"
22 ยู ดาส มิ ใช่ อิ สคาริ โอท ทู ล
พระองค์ ว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า
เหตุ ใดพระองค์จึ งจะสําแดงพระ
องค์แก่ พวกข้ าพระองค์ และไม่
ทรงสําแดงแก่ โลก"
23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "ถ้ า
ผู้ ใดรักเรา ผู้ น7 ั นจะรักษาคําของ
เรา และพระบิดาของเราจะทรง
รักเขา แล้ วพระบิดากับเราจะมา
หาเขาและจะอยู่ กับเขา
24 ผู้ ที2 ไม่ รั กเรา ก็ไม่ รั กษาคํา

ยอห์ น / John 14
17 Even the Spirit of truth;
whom the world cannot receive, because it seeth him
not, neither knoweth him: but
ye know him; for he dwelleth
with you, and shall be in you.
18 I will not leave you comfortless: I will come to you.
19 Yet a little while, and the
world seeth me no more; but
ye see me: because I live, ye
shall live also.
20 At that day ye shall know
that I am in my Father, and ye
in me, and I in you.
21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it
is that loveth me: and he that
loveth me shall be loved of my
Father, and I will love him,
and will manifest myself to
him.
22 Judas saith unto him, not
Iscariot, Lord, how is it that
thou wilt manifest thyself unto
us, and not unto the world?
23 Jesus answered and said
unto him, If a man love me, he
will keep my words: and my
Father will love him, and we
will come unto him, and make
our abode with him.
24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the
word which ye hear is not
mine, but the Father's which
sent me.
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ของเรา และคําซึ2 งท่ านได้ ยินนี7
ไม่ ใช่ คาํ ของเรา แต่ เป็ นของพระ
บิดาผู้ ทรงใช้ เรามา
25 เราได้ กล่ าวคําเหล่ านี7 แก่ ท่าน
ทั7งหลายเมื2 อเรายังอยู่ กับท่าน
26 แต่ พระองค์ ผ้ ู ปลอบประโลม
ใจนั7 นคือพระวิญญาณบริสุทธิ\ ผู้
ซึ2 งพระบิ ดาจะทรงใช้ มาในนาม
ของเรา พระองค์น7 ั นจะทรงสอน
ท่ านทั7 งหลายทุ กสิ2 ง และจะให้
ท่านระลึกถึ งทุ กสิ2 งที2เราได้ กล่ าว
ไว้ แก่ ท่านแล้ ว
27 เรามอบสันติสุ ขไว้ ให้ แก่ ท่าน
แล้ ว สันติสุขของเราที2ให้ แก่ ท่าน
นั7 น เราให้ ท่านไม่ เหมือนโลกให้
อย่ าให้ ใจของท่ านวิ ตกและอย่ า
กลัวเลย
28 ท่ า นได้ ยิ นเรากล่ า วแก่ ท่ าน
ว่ า `เราจะจากไปและจะกลั บมา
หาท่านอีก' ถ้ าท่านรักเรา ท่านก็
จะชื2 นชมยิ นดี เพราะเราบอกว่ า
`เราจะไปหาพระบิ ดา' ด้ วยว่ า
พระบิ ด าของเราทรงเป็ นใหญ่
กว่ าเรา
29 และบั ดนี7 เราได้ บอกท่ านทั7 ง
หลายก่ อนที2 เหตุ ก ารณ์ น7 ั นจะ
เกิ ดขึ7 น เพื2 อว่ าเมื2 อเหตุ การณ์
นั7 นเกิดขึ7 นแล้ ว ท่านทั7งหลายจะ
ได้ เชื2 อ
30 แต่ น7 ี ไปเราจะไม่ สนทนากั บ
ท่านทั7งหลายมากนัก เพราะว่ าผู้
ครองโลกนี7 จะมาและไม่ มี สิ ท ธิ
อํานาจอะไรเหนือเรา
31 แต่ เ ราได้ กระทํา ตามที2 พระ
บิ ดาได้ ทรงบั ญชาเรา เพื2 อโลก

ยอห์ น / John 14
25 These things have I spoken
unto you, being yet present
with you.
26 But the Comforter, which
is the Holy Ghost, whom the
Father will send in my name,
he shall teach you all things,
and bring all things to your
remembrance, whatsoever I
have said unto you.
27 Peace I leave with you, my
peace I give unto you: not as
the world giveth, give I unto
you. Let not your heart be
troubled, neither let it be
afraid.
28 Ye have heard how I said
unto you, I go away, and come
again unto you. If ye loved
me, ye would rejoice, because
I said, I go unto the Father: for
my Father is greater than I.
29 And now I have told you
before it come to pass, that,
when it is come to pass, ye
might believe.
30 Hereafter I will not talk
much with you: for the prince
of this world cometh, and hath
nothing in me.
31 But that the world may
know that I love the Father;
and as the Father gave me
commandment, even so I do.
Arise, let us go hence.
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จะได้ ร้ ู ว่ าเรารั กพระบิ ดา จงลุ ก
ขึ7 น ให้ เราทั7งหลายไปกันเถิด"
คําอุปมาเรื องเถาองุ่ นและกิง
"เราเป็ นเถาองุ่ นแท้
และพระบิ ดาของเราทรง
เป็ นผู้ ดูแลรักษา
2 กิ2 งทุ ก กิ2 งในเราที2 ไม่ อ อกผล
พระองค์กท็ รงตัดทิ7งเสีย และกิ2 ง
ทุ กกิ2 งที2 ออกผล พระองค์ กท็ รง
ลิดเพื2 อให้ ออกผลมากขึ7 น
3 ท่ านทั7 งหลายได้ รั บการชํา ระ
ให้ สะอาดแล้ วด้ วยถ้ อยคํา ที2 เรา
ได้ กล่ าวแก่ ท่าน
4จงเข้ าสนิ ทอยู่ ในเรา และเรา
เข้ าสนิ ทอยู่ ในท่ าน กิ2 งจะออก
ผลเองไม่ ไ ด้ นอกจากจะติ ด อยู่
กั บเถาฉั นใด ท่ านทั7 งหลายจะ
เกิ ดผลไม่ ได้ นอกจากท่ านจะเข้ า
สนิทอยู่ ในเราฉันนั7 น
5เราเป็ นเถาองุ่ น ท่านทั7งหลาย
เป็ นกิ2 ง ผู้ ที2 เข้ าสนิ ทอยู่ ในเรา
และเราเข้ าสนิทอยู่ ในเขา ผู้ น7 ั น
จะเกิดผลมาก เพราะถ้ าแยกจาก
เราแล้ วท่านจะทําสิ2 งใดไม่ ได้ เลย
6ถ้ าผู้ ใดมิ ได้ เข้ าสนิ ทอยู่ ในเรา
ผู้ นั7 นก็ต้ องถู กทิ7 งเสี ยเหมื อนกิ2 ง
แล้ วก็เหี2 ยวแห้ งไป และเขารวบ
รวมไว้ ท7 ิงในไฟเผาเสีย
7ถ้ าท่ านทั7 งหลายเข้ าสนิ ทอยู่ ใน
เรา และถ้ อยคําของเราฝังอยู่ ใน
ท่านแล้ ว ท่านจะขอสิ2 งใดซึ2 งท่าน
ปรารถนา ท่านก็จะได้ ส2ิ งนั7 น
8 พระบิ ดาของเราทรงได้ รั บ
เกียรติเพราะเหตุน7 ี คือเมื2 อท่าน
ทั7งหลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็ น

15

ยอห์ น / John 14, 15
Parable of the Vine
and the Branches
I am the true vine, and
my Father is the husbandman.
2 Every branch in me that
beareth not fruit he taketh
away: and every branch that
beareth fruit, he purgeth it,
that it may bring forth more
fruit.
3 Now ye are clean through
the word which I have spoken
unto you.
4 Abide in me, and I in you.
As the branch cannot bear
fruit of itself, except it abide
in the vine; no more can ye,
except ye abide in me.
5 I am the vine, ye are the
branches: He that abideth in
me, and I in him, the same
bringeth forth much fruit: for
without me ye can do nothing.
6 If a man abide not in me, he
is cast forth as a branch, and
is withered; and men gather
them, and cast them into the
fire, and they are burned.
7 If ye abide in me, and my
words abide in you, ye shall
ask what ye will, and it shall
be done unto you.
8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit;
so shall ye be my disciples.

15
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สาวกของเรา
9พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็
รั กท่ านทั7 งหลายฉั นนั7 น จงยึ ด
มั2 นอยู่ ในความรักของเรา
10 ถ้ าท่ านทั7 ง ห ลา ยรั ก ษา
บั ญญั ติของเรา ท่านก็จะยึ ดมั2 น
อยู่ ในความรั กของเรา เหมื อน
ดั ง ที2 เรารั ก ษาพระบั ญญั ติ ของ
พระบิ ดาเรา และยึ ดมั2 นอยู่ ใน
ความรักของพระองค์
11 นี7 คื อสิ2 งที2 เราได้ บอกแก่ ท่ าน
ทั7งหลายแล้ ว เพื2 อให้ ความยินดี
ของเราดํารงอยู่ ในท่ าน และให้
ความยินดีของท่านเต็มเปี2 ยม
12 นี2 แหละเป็ นบั ญญั ติ ของเรา
คือให้ ท่านทั7งหลายรักซึ2 งกันและ
กัน เหมือนดังที2เราได้ รักท่าน
13 ไม่ มีผ้ ู ใดมี ความรั กที2 ย2ิ งใหญ่
กว่ านี7
คื อการที2 ผ้ ู หนึ2 งผู้ ใด
จะสละชี วิ ตของตนเพื2 อมิ ตร
สหายของตน
14 ถ้ าท่ านทั7 งหลายประพฤติ
ตามที2 เราสั2 งท่ าน ท่ านก็จะเป็ น
มิตรสหายของเรา
คริ สเตี ยนคือ
มิตรสหายของพระคริ สต์
15 เราไม่ เ รี ยกท่ านทั7 งหลายว่ า
ทาสอี ก เพราะทาสไม่ ทราบว่ า
นายของเขาทําอะไร แต่ เราเรียก
ท่ านว่ ามิ ตรสหาย เพราะว่ าทุ ก
สิ2 งที2 เราได้ ยิ นจากพระบิ ดาของ
เรา เราได้ สาํ แดงแก่ ท่านแล้ ว
16 ท่ านทั7 งหลายไม่ ได้ เลื อกเรา
แต่ เราได้ เลือกท่านทั7งหลายและ
ได้ แต่ ง ตั7 งท่ า นทั7 งหลายไว้ ให้

ยอห์ น / John 15
9 As the Father hath loved me,
so have I loved you: continue
ye in my love.
10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my
love; even as I have kept my
Father's commandments, and
abide in his love.
11 These things have I spoken
unto you, that my joy might
remain in you, and that your
joy might be full.
12 This is my commandment,
That ye love one another, as I
have loved you.
13 Greater love hath no man
than this, that a man lay down
his life for his friends.
14 Ye are my friends, if ye do
whatsoever I command you.
Christians Are
Friends of Christ
15 Henceforth I call you not
servants; for the servant
knoweth not what his lord
doeth: but I have called you
friends; for all things that I
have heard of my Father I
have made known unto you.
16 Ye have not chosen me, but
I have chosen you, and ordained you, that ye should go
and bring forth fruit, and that
your fruit should remain: that
whatsoever ye shall ask of the
Father in my name, he may
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ท่านจะไปเกิดผล และเพื2 อให้ ผล
ของท่ านอยู่ ถาวร เพื2 อว่ าเมื2 อ
ท่ านทู ลขอสิ2 งใดจากพระบิ ดาใน
นามของเรา พระองค์จะได้ ประทานสิ2 งนั7 นให้ แก่ ท่าน
17 สิ2 งเหล่ านี7 เราสั2 งท่ านทั7 ง
หลายไว้ ว่า ท่านจงรักซึ2 งกันและ
กัน
คริ สเตี ยนทีดีจะถู กเกลียดชัง
18 ถ้ าโลกนี7 เกลี ยดชั ง ท่ า นทั7 ง
หลาย ท่านทั7งหลายก็ร้ ู ว่าโลกได้
เกลียดชั งเราก่ อน
19 ถ้ าท่านทั7 งหลายเป็ นของโลก
โลกก็ จะรั กท่ านซึ2 งเป็ นของโลก
แต่ เพราะท่านไม่ ใช่ ของโลก แต่
เราได้ เลื อ กท่ านออกจากโลก
เหตุฉะนั7 นโลกจึงเกลียดชั งท่าน
20 จงระลึ กถึ งคํา ที2 เราได้ กล่ าว
แก่ ท่ านทั7 งหลายแล้ วว่ า `ทาสมิ
ได้ เป็ นใหญ่ กว่ านายของเขา' ถ้ า
เขาข่ มเหงเรา เขาก็จะข่ มเหง
ท่ านทั7 งหลายด้ วย ถ้ าเขารั กษา
คําของเรา เขาก็จะรั กษาคําของ
ท่านทั7งหลายด้ วย
21 แต่ ทุ กสิ2 งที2 เ ขาจะกระทํา แก่
พวกท่ านนั7 นก็เพราะนามของเรา
เพราะเขาไม่ ร้ ู จั กพระองค์ ผ้ ู ทรง
ใช้ เรามา
22 ถ้ าเราไม่ ได้ มาประกาศแก่
พวกเขา เขาก็คงจะไม่ มีบาป แต่
บั ด นี7 เขาไม่ มี ข้ อแก้ ตั วในเรื2 อง
บาปของเขา
23 ผู้ ที2 เกลี ยดชั งเราก็เกลี ยดชั ง
พระบิดาของเราด้ วย
24 ถ้ า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรา

ยอห์ น / John 15
give it you.
17 These things I command
you, that ye love one another.
Good Christians
Will Be Hated
18 If the world hate you, ye
know that it hated me before it
hated you.
19 If ye were of the world, the
world would love his own: but
because ye are not of the
world, but I have chosen you
out of the world, therefore the
world hateth you.
20 Remember the word that I
said unto you, The servant is
not greater than his lord. If
they have persecuted me, they
will also persecute you; if they
have kept my saying, they will
keep yours also.
21 But all these things will
they do unto you for my
name's sake, because they
know not him that sent me.
22 If I had not come and
spoken unto them, they had
not had sin: but now they have
no cloke for their sin.
23 He that hateth me hateth
my Father also.
24 If I had not done among
them the works which none
other man did, they had not
had sin: but now have they
both seen and hated both me
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มิ ไ ด้ กระทํา สิ2 งซึ2 งไม่ มี ผ้ ู อื2 นได้
กระทํา เลย พวกเขาก็จะไม่ มี
บาป แต่ เดีb ยวนี7 เขาก็ได้ เห็นและ
เกลี ยดชั งทั7 งตัวเราและพระบิ ดา
ของเรา
25 แต่ การนี7 เกิ ด ขึ7 นเพื2 อคํา ที2
เขี ยนไว้ ในพระราชบั ญญั ติ ของ
พวกเขาจะสําเร็จ ซึ2 งว่ า `เขาได้
เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ'
พระวิญญาณบริ สุทธิ3
ผู ท้ รงเป็ นพยาน
26 แต่ เมื2 อพระองค์ ผู้ ปลอบ
ประโลมใจที2 เราจะใช้ มาจากพระ
บิดามาหาท่านทั7งหลาย คือพระ
วิญญาณแห่ งความจริง ผู้ ทรงมา
จากพระบิ ดานั7 นได้ เสด็จมาแล้ ว
พระองค์น7 ั นจะทรงเป็ นพยานถึ ง
เรา
27 และท่ า นทั7 งหลายก็ จ ะเป็ น
พยานด้ วย เพราะว่ าท่ านได้ อยู่
กับเราตั7 งแต่ แรกแล้ ว"
คําสัญญาแห่ ง
การถู กข่ มเหงของคริ สเตี ยน
"เราบอกสิ2 งเหล่ า นี7 แก่
ท่ านทั7 งหลาย ก็เพื2 อไม่
ให้ ท่านสะดุดใจ
2เขาจะไล่ ท่านเสียจากธรรมศาลา แท้ จริงวันหนึ2 งคนใดที2ประหารชี วิตของท่านจะคิดว่ า เขาทํา
การนั7 นเป็ นการปฏิบัติพระเจ้ า
3 เขาจะกระทํา ดั ง นั7 นแก่ ท่ า น
เพราะเขาไม่ ร้ ู จั กพระบิ ด าและ
ไม่ ร้ ู จักเรา
4แต่ ท2ีเราบอกสิ2 งเหล่ านี7 แก่ ท่ าน
ก็เพื2 อว่ าเมื2 อถึงเวลานั7 น ท่านจะ

16

ยอห์ น / John 15, 16
and my Father.
25 But this cometh to pass,
that the word might be fulfilled that is written in their
law, They hated me without a
cause.
Holy Spirit a Witness
26 But when the Comforter is
come, whom I will send unto
you from the Father, even the
Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he
shall testify of me:
27 And ye also shall bear
witness, because ye have been
with me from the beginning.
Persecution Promised
for Christians
These things have I spoken unto you, that ye
should not be offended.
2 They shall put you out of the
synagogues: yea, the time
cometh, that whosoever killeth
you will think that he doeth
God service.
3 And these things will they do
unto you, because they have
not known the Father, nor me.
4 But these things have I told
you, that when the time shall
come, ye may remember that I
told you of them. And these
things I said not unto you at
the beginning, because I was
with you.

16
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ได้ ระลึ กว่ า เราได้ บอกท่ านไว้
แล้ ว และเรามิได้ บอกเรื2 องนี7 แก่
ท่ านทั7 งหลายแต่ แรก เพราะว่ า
เรายังอยู่ กับท่าน
5แต่ บั ดนี7 เรากําลั งจะไปหาพระ
องค์ผ้ ู ทรงใช้ เรามา และไม่ มีใคร
ในพวกท่านถามเราว่ า `พระองค์
จะเสด็จไปที2ไหน'
6แต่ เพราะเราได้ บอกเรื2 องนี7 แก่
พวกท่ าน จิ ตใจของท่ านจึ งเต็ม
ด้ วยความทุ กข์โศก
พระวิญญาณบริ สุทธิ3 จะทรง
เตื อนให้โลกรู ้สํานึก
7อย่ างไรก็ตาม เราบอกความ
จริ งแก่ ท่ านทั7 งหลาย คื อการที2
เราจากไปนั7 นก็ เ พื2 อประโยชน์
ของท่าน เพราะถ้ าเราไม่ ไป พระ
องค์ ผ้ ู ปลอบประโลมใจก็ จะไม่
เสด็จมาหาท่าน แต่ ถ้าเราไปแล้ ว
เราก็จะใช้ พระองค์มาหาท่าน
8เมื2 อพระองค์ น7 ั นเสด็จมาแล้ ว
พระองค์ จ ะทรงกระทํา ให้ โลกรู้
สึ กถึ งความผิ ดบาป และถึ ง
ความชอบธรรม และถึ งการ
พิพากษา
9ถึงความผิดบาปนั7 น คือเพราะ
เขาไม่ เชื2 อในเรา
10 ถึ งความชอบธรรมนั7 น คื อ
เพราะเราไปหาพระบิ ดาของเรา
และท่ านทั7 งหลายจะไม่ เห็ นเรา
อีก
11 ถึ งการพิ พากษานั7 น คื อ
เพราะผู้ ครองโลกนี7 ถู กพิ พากษา
แล้ ว

ยอห์ น / John 16
5 But now I go my way to him
that sent me; and none of you
asketh me, Whither goest
thou?
6 But because I have said
these things unto you, sorrow
hath filled your heart.
Holy Spirit to
Reprove the World
7 Nevertheless I tell you the
truth; It is expedient for you
that I go away: for if I go not
away, the Comforter will not
come unto you; but if I depart,
I will send him unto you.
8 And when he is come, he
will reprove the world of sin,
and of righteousness, and of
judgment:
9 Of sin, because they believe
not on me;
10 Of righteousness, because
I go to my Father, and ye see
me no more;
11 Of judgment, because the
prince of this world is judged.

หน้ า / Page 88
พระวิญญาณบริ สุทธิ3
จะทรงนําทางคริ สเตี ยน
12 เรายั งมีอี กหลายสิ2 งที2 จะบอก
ท่านทั7งหลาย แต่ เดีb ยวนี7 ท่านยัง
รับไว้ ไม่ ได้
13 เมื2 อพระองค์ พระวิ ญญาณ
แห่ งความจริ ง จะเสด็ จ มาแล้ ว
พระองค์ จะนําท่ านทั7 งหลายไปสู่
ความจริ งทั7 งมวล เพราะพระ
องค์ จ ะไม่ ตรั สโดยพระองค์ เ อง
แต่ พระองค์จะตรัสสิ2 งที2พระองค์
ทรงได้ ยิน และพระองค์ จะทรง
แจ้ งให้ ท่านทั7งหลายรู้ ถึงสิ2 งเหล่ า
นั7 นที2จะเกิดขึ7 น
14 พระองค์ จ ะทรงให้ เราได้ รั บ
เกียรติ เพราะว่ าพระองค์จะทรง
เอาสิ2 งที2เป็ นของเรามาสําแดงแก่
ท่านทั7งหลาย
15 ทุ ก สิ2 งที2 พระบิ ด าทรงมี น7 ั น
เป็ นของเรา
เหตุ ฉะนั7 นเรา
จึ งกล่ าวว่ า พระวิ ญญาณทรง
เอาสิ2 งซึ2 งเป็ นของเรานั7 นมา
สําแดงแก่ ท่านทั7งหลาย
พระเยซู ทรงปลอบใจ
เหล่ าสาวกเกียวกับ
การสิ0 นพระชนม์และ
การฟื0 นคืนชี พของพระองค์
16 อี กหน่ อยท่ า นทั7 งหลายก็ จะ
ไม่ เห็นเรา และต่ อไปอี กหน่ อย
ท่านก็จะเห็นเรา เพราะเราไปถึง
พระบิดา"
17 สาวกบางคนของพระองค์ จึ ง
พูดกันว่ า "ที2พระองค์ตรัสกับเรา
ว่ า `อี กหน่ อยท่านทั7 งหลายก็จะ
ไม่ เห็นเรา และต่ อไปอี กหน่ อย

ยอห์ น / John 16
The Holy Spirit to
Guide the Christian
12 I have yet many things to
say unto you, but ye cannot
bear them now.
13 Howbeit when he, the
Spirit of truth, is come, he will
guide you into all truth: for he
shall not speak of himself; but
whatsoever he shall hear, that
shall he speak: and he will
shew you things to come.
14 He shall glorify me: for he
shall receive of mine, and
shall shew it unto you.
15 All things that the Father
hath are mine: therefore said I,
that he shall take of mine, and
shall shew it unto you.
Jesus Comforts the
Disciples concerning His
Death and Resurrection
16 A little while, and ye shall
not see me: and again, a little
while, and ye shall see me,
because I go to the Father.
17 Then said some of his disciples among themselves,
What is this that he saith unto
us, A little while, and ye shall
not see me: and again, a little
while, and ye shall see me:
and, Because I go to the Father?
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ท่านก็จะเห็นเรา' และ `เพราะ
เราไปถึงพระบิดา' เหล่ านี7 หมาย
ความว่ าอะไร"
18 เขาจึ งพู ดกั นว่ า "นั7 นหมาย
ความว่ าอะไรที2 พระองค์ ตรั ส ว่ า
`อีกหน่ อย' เราไม่ ทราบว่ า สิ2 งที2
พระองค์ ตรั ส นั7 นหมายความว่ า
อะไร"
19 พระเยซู ทรงทราบว่ า เขา
อยากทู ลถามพระองค์ จึ งตรั ส
กับเขาว่ า "ท่านทั7งหลายถามกัน
อยู่ หรื อว่ า เราหมายความว่ า
อะไรที2 พู ดว่ า `อี กหน่ อยท่ านก็
จะไม่ เห็ นเรา และต่ อไปอี ก
หน่ อยท่านก็จะเห็นเรา'
20 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั7 ง
หลายว่ า ท่านจะร้ องไห้ และครํ2า
ครวญ แต่ โลกจะชื2 นชมยิ นดี
และท่ า นทั7 งหลายจะทุ กข์ โ ศก
แต่ ความทุ กข์ โศกของท่ า นจะ
กลับกลายเป็ นความชื2 นชมยินดี
21 เมื2 อผู้ หญิ งกํา ลั งจะคลอด
บุ ตร นางก็มี ความทุ กข์ เพราะ
ถึ งกํา หนดแล้ ว แต่ เมื2 อคลอด
บุตรแล้ ว นางก็ไม่ ระลึกถึงความ
เจ็บปวดนั7 นเลย เพราะมี ความ
ชื2 นชมยิ นดี ท2ี คนหนึ2 ง เกิ ดมาใน
โลก
22 ฉันใดก็ดีขณะนี7 ท่านทั7งหลาย
มี ความทุ กข์ โศก แต่ เราจะเห็ น
ท่ านอี ก และใจท่ านจะชื2 นชม
ยินดี และไม่ มี ผ้ ู ใดช่ วงชิ งความ
ชื2 นชมยินดีไปจากท่านได้
23 ในวันนั7 นท่ านจะไม่ ถามอะไร
เราอีก เราบอกความจริงแก่ ท่าน

ยอห์ น / John 16
18 They said therefore, What
is this that he saith, A little
while? we cannot tell what he
saith.
19 Now Jesus knew that they
were desirous to ask him, and
said unto them, Do ye enquire
among yourselves of that I
said, A little while, and ye
shall not see me: and again, a
little while, and ye shall see
me?
20 Verily, verily, I say unto
you, That ye shall weep and
lament, but the world shall
rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall
be turned into joy.
21 A woman when she is in
travail hath sorrow, because
her hour is come: but as soon
as she is delivered of the child,
she remembereth no more the
anguish, for joy that a man is
born into the world.
22 And ye now therefore have
sorrow: but I will see you
again, and your heart shall
rejoice, and your joy no man
taketh from you.
23 And in that day ye shall ask
me nothing. Verily, verily, I
say unto you, Whatsoever ye
shall ask the Father in my
name, he will give it you.
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ทั7 งหลายว่ า ถ้ าท่ านจะขอสิ2 งใด
จากพระบิ ดาในนามของเรา
พระองค์ จ ะทรงประทานสิ2 งนั7 น
ให้ แก่ ท่าน
24 แม้ จนบั ดนี7 ท่ านยั งไม่ ได้ ขอ
สิ2 งใดในนามของเรา จงขอเถิ ด
แล้ วจะได้ เพื2 อความชื2 นชมยินดี
ของท่านจะมีเต็มเปี2 ยม
25 เราพู ดเรื2 องนี7 กั บท่ านเป็ นคํา
อุ ปมา แต่ วั นหนึ2 งเราจะไม่ พู ด
กั บท่ านเป็ นคํา อุ ปมาอี ก แต่ จะ
บอกท่ านถึ งเรื2 องพระบิ ดาอย่ าง
แจ่ มแจ้ ง
26 ในวั นนั7 นพวกท่ า นจะทู ล ขอ
ในนามของเรา และเราจะไม่
บอกท่านว่ า เราจะอ้ อนวอนพระ
บิดาเพื2 อท่าน
27 เพราะว่ า พระบิ ด าเองก็ ทรง
รั กท่ านทั7 งหลาย เพราะท่ านรั ก
เราและเชื2 อว่ าเรามาจากพระเจ้ า
28 เรามาจากพระบิ ด าและได้
เข้ ามาในโลกแล้ ว เราจะจากโลก
นี7 ไปถึงพระบิดาอีก"
29 เหล่ า สาวกของพระองค์ ทู ล
พระองค์ ว่ า "ดู เถิ ด บั ดนี7 พระ
องค์ตรัสอย่ างแจ่ มแจ้ งแล้ ว มิได้
ตรัสเป็ นคําอุปมา
30 เดีb ยวนี7 พวกข้ าพระองค์ ร้ ู แน่
ว่ า พระองค์ทรงทราบทุ กสิ2 งและ
ไม่ จาํ เป็ นที2 ผ้ ู ใดจะทู ลถามพระ
องค์ อี ก ด้ วยเหตุ น7 ี ข้ าพระองค์
เชื2 อว่ า พระองค์ทรงมาจากพระ
เจ้ า"
31 พระเยซู ตรั สตอบเขาว่ า
"เดีb ยวนี7 ท่ า นทั7 งหลายเชื2 อแล้ ว

ยอห์ น / John 16
24 Hitherto have ye asked
nothing in my name: ask, and
ye shall receive, that your joy
may be full.
25 These things have I spoken
unto you in proverbs: but the
time cometh, when I shall no
more speak unto you in
proverbs, but I shall shew you
plainly of the Father.
26 At that day ye shall ask in
my name: and I say not unto
you, that I will pray the Father
for you:
27 For the Father himself
loveth you, because ye have
loved me, and have believed
that I came out from God.
28 I came forth from the Father, and am come into the
world: again, I leave the
world, and go to the Father.
29 His disciples said unto
him, Lo, now speakest thou
plainly, and speakest no
proverb.
30 Now are we sure that thou
knowest all things, and
needest not that any man
should ask thee: by this we
believe that thou camest forth
from God.
31 Jesus answered them, Do
ye now believe?
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หรือ
32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั7 นก็
ถึ งแล้ ว ที2 ท่ านจะต้ องกระจั ด
กระจายไปยั ง ที2 ของท่ า นทุ ก คน
และจะทิ7 งเราไว้ แต่ ผ้ ู เดี ยว แต่
เราหาได้ อยู่ ผ้ ู เดี ยวไม่ เพราะ
พระบิดาทรงสถิตอยู่ กับเรา
33 เราได้ บอกเรื2 องนี7 แก่ ท่ า น
เพื2 อท่ านจะได้ มี สั น ติ สุ ขในเรา
ในโลกนี7 ท่ านจะประสบความ
ทุ กข์ยาก แต่ จงชื2 นใจเถิด เพราะ
ว่ าเราได้ ชนะโลกแล้ ว"
การอธิษฐาน
อย่ างมหาปุโรหิ ตของพระเยซู
พระเยซู ตรั ส ดั งนั7 นแล้ ว
พระองค์ ก็ ทรงแหงน
พระพั ก ตร์ ข7 ึ นดู ฟ้ าและตรั สว่ า
"พระบิดาเจ้ าข้ า ถึงเวลาแล้ ว ขอ
ทรงโปรดให้ พระบุ ต รของพระ
องค์ได้ รับเกียรติ เพื2 อพระบุ ตร
จะได้ ถวายเกียรติแด่ พระองค์
2ดั ง ที2 พระองค์ ไ ด้ ทรงโปรดให้
พระบุตรมีอาํ นาจเหนือเนื7 อหนัง
ทั7 งสิ7 น เพื2 อให้ พระบุ ตรประทานชี วิตนิ รั นดร์ แก่ คนทั7 งปวงที2
พระองค์ ท รงมอบแก่ พ ระบุ ต ร
นั7 น
3 และนี2 แหละคื อ ชี วิ ต นิ รั น ดร์
คือที2เขารู้ จักพระองค์ ผู้ ทรงเป็ น
พระเจ้ าเที2 ยงแท้ องค์ เดี ยว และ
รู้ จั ก พระเยซู ค ริ ส ต์ ท2ี พระองค์
ทรงใช้ มา
4ข้ าพระองค์ ได้ ถวายเกี ยรติ แด่
พระองค์ ในโลก ข้ าพระองค์ ได้
กระทํา พระราชกิ จที2 พระองค์

17

ยอห์ น / John 16, 17
32 Behold, the hour cometh,
yea, is now come, that ye shall
be scattered, every man to his
own, and shall leave me alone:
and yet I am not alone, because the Father is with me.
33 These things I have spoken
unto you, that in me ye might
have peace. In the world ye
shall have tribulation: but be
of good cheer; I have overcome the world.
High Priestly Prayer
of Jesus
These words spake Jesus, and lifted up his
eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify
thy Son, that thy Son also may
glorify thee:
2 As thou hast given him
power over all flesh, that he
should give eternal life to as
many as thou hast given him.
3 And this is life eternal, that
they might know thee the only
true God, and Jesus Christ,
whom thou hast sent.
4 I have glorified thee on the
earth: I have finished the work
which thou gavest me to do.

17
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ทรงให้ ข้ าพระองค์ ก ระทํา นั7 น
สําเร็จแล้ ว
5บัดนี7 โอ พระบิดาเจ้ าข้ า ขอ
ทรงโปรดให้ ข้ าพระองค์ ไ ด้ รั บ
เกี ยรติ ต่ อพระพั ก ตร์ ข องพระ
องค์ คือเกียรติซ2ึ งข้ าพระองค์ได้
มีร่ วมกั บพระองค์ ก่อนที2โลกนี7 มี
มา
6ข้ าพระองค์ ได้ สาํ แดงพระนาม
ของพระองค์ แก่ ค นทั7 งหลายที2
พระองค์ ไ ด้ ประทานให้ แก่ ข้ า
พระองค์จากมวลมนุ ษย์โลก คน
เหล่ า นั7 นเป็ นของพระองค์ แล้ ว
และพระองค์ ได้ ประทานเขาให้
แก่ ข้าพระองค์ และเขาได้ รั กษา
พระดํารัสของพระองค์แล้ ว
7บัดนี7 เขาทั7งหลายรู้ ว่า ทุ กสิ2 งที2
พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้ าพระ
องค์น7 ั นมาจากพระองค์
8เพราะว่ าพระดํา รั สที2 พระองค์
ตรั ส ประทานให้ แก่ ข้ าพระองค์
นั7 น ข้ าพระองค์ ได้ ให้ เขาแล้ ว
และเขาได้ รับไว้ และเขารู้ แน่ ว่า
ข้ าพระองค์มาจากพระองค์ และ
เขาเชื2 อว่ า พระองค์ ได้ ทรงใช้
ข้ าพระองค์มา
9 ข้ าพระองค์ อ ธิ ษฐานเพื2 อเขา
ข้ าพระองค์ มิ ไ ด้ อธิ ษฐานเพื2 อ
โลก
แต่ เพื2 อคนเหล่ านั7 นที2
พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้ าพระ
องค์ เพราะว่ าเขาเป็ นของพระ
องค์
10 ทุ กสิ2 งซึ2 งเป็ นของข้ าพระองค์
ก็เป็ นของพระองค์ และทุ กสิ2 ง
ซึ2 งเป็ นของพระองค์ ก ็ เป็ นของ

ยอห์ น / John 17
5 And now, O Father, glorify
thou me with thine own self
with the glory which I had
with thee before the world
was.
6 I have manifested thy name
unto the men which thou
gavest me out of the world:
thine they were, and thou
gavest them me; and they have
kept thy word.
7 Now they have known that
all things whatsoever thou
hast given me are of thee.
8 For I have given unto them
the words which thou gavest
me; and they have received
them, and have known surely
that I came out from thee, and
they have believed that thou
didst send me.
9 I pray for them: I pray not
for the world, but for them
which thou hast given me; for
they are thine.
10 And all mine are thine, and
thine are mine; and I am glorified in them.
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ข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ มี
เกียรติในสิ2 งเหล่ านั7 น
11 บั ดนี7 ข้ าพระองค์ จะไม่ อยู่ ใน
โลกนี7 อี ก แต่ พวกเขายั งอยู่ ใน
โลกนี7 และข้ าพระองค์ กาํ ลั งจะ
ไปหาพระองค์ ข้ าแต่ พระบิดาผู้
บริ สุ ทธิ\ ขอพระองค์ ทรงโปรด
พิ ทักษ์ รั กษาบรรดาผู้ ท2ี พระองค์
ได้ ประทานแก่ ข้าพระองค์ ไว้ โดย
พระนามของพระองค์ เพื2 อ
เขาจะเป็ นอั น หนึ2 งอั น เดี ยวกั น
เหมื อ นดั ง ข้ าพระองค์ กั บ พระ
องค์
12 เมื2 อข้ าพระองค์ ยั งอยู่ กั บคน
เหล่ านั7 นในโลกนี7 ข้ าพระองค์ ก ็
ได้ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาพวกเขาไว้ โดย
พระนามของพระองค์ ผู้ ซ2ึ งพระ
องค์ ไ ด้ ประทานแก่ ข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ได้ ปกป้ องเขาไว้ และ
ไม่ มี ผ้ ู หนึ2 งผู้ ใดเสี ยไปนอกจาก
ลู กของความพิ นาศ เพื2 อพระ
คัมภีร์จะสําเร็จ
13 และบัดนี7 ข้ าพระองค์กาํ ลั งจะ
ไปหาพระองค์ และข้ าพระองค์
กล่ าวถึ งสิ2 งเหล่ านี7 ในโลก เพื2 อ
เขาจะได้ รั บ ความชื2 นชมยิ นดี
ของข้ าพระองค์อย่ างเต็มเปี2 ยม
14 ข้ าพระองค์ได้ มอบพระดํารัส
ของพระองค์ให้ แก่ เขาแล้ ว และ
โลกนี7 ได้ เกลียดชั งเขา เพราะเขา
ไม่ ใช่ ของโลกเหมื อนดั ง ที2 ข้ า
พระองค์ไม่ ใช่ ของโลก
15 ข้ าพระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ขอให้ พระ
องค์ เอาเขาออกไปจากโลก แต่
ขอปกป้ องเขาไว้ ให้ พ้นจากความ

ยอห์ น / John 17
11 And now I am no more in
the world, but these are in the
world, and I come to thee.
Holy Father, keep through
thine own name those whom
thou hast given me, that they
may be one, as we are.
12 While I was with them in
the world, I kept them in thy
name: those that thou gavest
me I have kept, and none of
them is lost, but the son of
perdition; that the scripture
might be fulfilled.
13 And now come I to thee;
and these things I speak in the
world, that they might have
my joy fulfilled in themselves.
14 I have given them thy
word; and the world hath
hated them, because they are
not of the world, even as I am
not of the world.
15 I pray not that thou
shouldest take them out of the
world, but that thou shouldest
keep them from the evil.
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ชั2 วร้ าย
16 เขาไม่ ใช่ ของโลกเหมื อนดั ง
ที2ข้าพระองค์ไม่ ใช่ ของโลก
17 ขอทรงโปรดชําระเขาให้ บริ สุ ทธิ\ ด้ วยความจริ งของพระองค์
พระวจนะของพระองค์ เป็ น
ความจริง
18 พระองค์ ทรงใช้ ข้ าพระองค์
มาในโลกฉันใด ข้ าพระองค์กใ็ ช้
เขาไปในโลกฉันนั7 น
19 ข้ าพระองค์ ถวายตั วของข้ า
พระองค์เพราะเห็นแก่ เขา เพื2 อ
ให้ เขารั บการทรงชําระแต่ งตั7 งไว้
โดยความจริงด้ วยเช่ นกัน
20 ข้ าพระองค์มิได้ อธิษฐานเพื2 อ
คนเหล่ านี7 พวกเดียว แต่ เพื2 อคน
ทั7 งปวงที2 จะเชื2 อในข้ าพระองค์
เพราะถ้ อยคําของเขา
21 เพื2 อเขาทั7 งหลายจะได้ เป็ น
อั นหนึ2 งอั นเดี ยวกั น ดั งที2 พระ
องค์ คื อพระบิ ดาทรงสถิ ต ในข้ า
พระองค์ และข้ าพระองค์ในพระ
องค์ เพื2 อให้ เขาเป็ นอันหนึ2 งอัน
เดี ยวกั นกั บพระองค์ และกั บข้ า
พระองค์ด้วย เพื2 อโลกจะได้ เชื2 อ
ว่ าพระองค์ทรงใช้ ข้าพระองค์มา
22 เกี ยรติ ซ2ึ งพระองค์ ไ ด้ ประทานแก่ ข้าพระองค์ ข้ าพระองค์
ได้ มอบให้ แก่ เขา เพื2 อเขาจะได้
เป็ นอั นหนึ2 งอั นเดี ยวกั น ดั งที2
พระองค์ กั บข้ าพระองค์ เป็ นอั น
หนึ2 งอันเดียวกันนั7 น
23 ข้ าพระองค์ อยู่ ในเขา และ
พระองค์ ทรงอยู่ ในข้ าพระองค์
เพื2 อเขาทั7 งหลายจะได้ เป็ นอั น

ยอห์ น / John 17
16 They are not of the world,
even as I am not of the world.
17 Sanctify them through thy
truth: thy word is truth.
18 As thou hast sent me into
the world, even so have I also
sent them into the world.
19 And for their sakes I sanctify myself, that they also
might be sanctified through
the truth.
20 Neither pray I for these
alone, but for them also which
shall believe on me through
their word;
21 That they all may be one;
as thou, Father, art in me, and
I in thee, that they also may be
one in us: that the world may
believe that thou hast sent me.
22 And the glory which thou
gavest me I have given them;
that they may be one, even as
we are one:
23 I in them, and thou in me,
that they may be made perfect
in one; and that the world may
know that thou hast sent me,
and hast loved them, as thou
hast loved me.
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หนึ2 งอั นเดี ยวกั น อย่ างสมบู รณ์
และเพื2 อโลกจะได้ ร้ ู ว่ าพระองค์
ทรงใช้ ข้ าพระองค์ มา และพระ
องค์ ทรงรั กเขาเหมื อนดั งที2 พระ
องค์ทรงรักข้ าพระองค์
24 พระบิ ดาเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
ปรารถนาให้ คนเหล่ านั7 นที2 พระ
องค์ ได้ ประทานให้ แก่ ข้ าพระ
องค์ อ ยู่ กั บข้ าพระองค์ ในที2 ซึ2 ง
ข้ าพระองค์ อยู่ น7 ั นด้ วย เพื2 อเขา
จะได้ เห็ น สง่ าราศี ข องข้ าพระ
องค์ ซ2ึ งพระองค์ ไ ด้ ประทานแก่
ข้ าพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงรั กข้ าพระองค์ ก่ อนที2 จะทรง
สร้ างโลก
25 โอ ข้ าแต่ พระบิ ดาผู้ ชอบ
ธรรม โลกนี7 ไม่ ร้ ู จักพระองค์ แต่
ข้ าพระองค์ ร้ ู จั กพระองค์ และ
คนเหล่ านี7 รู้ ว่า พระองค์ ได้ ทรง
ใช้ ข้าพระองค์มา
26 ข้ าพระองค์ ได้ ประกาศให้ เขา
รู้ จักพระนามของพระองค์ และ
จะประกาศให้ เขารู้ อี ก เพื2 อ
ความรั ก ที2 พระองค์ ไ ด้ ทรงรั ก
ข้ าพระองค์จะดํารงอยู่ ในเขาและ
ข้ าพระองค์จะอยู่ ในเขา"
พระเยซู ในสวนเกทเสมนี
ทรงถู กทรยศและถู กจับกุม
เมื2 อพระเยซู ต รั สดั ง นี7
แล้ ว พระองค์ ได้ เสด็จ
ออกไปกั บเหล่ า สาวกของพระ
องค์ ข้ามลําธารขิ ดโรนไปยั งสวน
แห่ งหนึ2 ง พระองค์ เสด็จเข้ าไป
ในสวนนั7 นกับเหล่ าสาวก
2ยู ดาสผู้ ท2ี ทรยศพระองค์ ก ็ร้ ู จั ก

18

ยอห์ น / John 17, 18
24 Father, I will that they
also, whom thou hast given
me, be with me where I am;
that they may behold my
glory, which thou hast given
me: for thou lovedst me before
the foundation of the world.
25 O righteous Father, the
world hath not known thee:
but I have known thee, and
these have known that thou
hast sent me.
26 And I have declared unto
them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may
be in them, and I in them.
Jesus in Gethsemane;
Betrayed and Arrested
When Jesus had spoken
these words, he went
forth with his disciples over
the brook Cedron, where was
a garden, into the which he
entered, and his disciples.
2 And Judas also, which betrayed him, knew the place:
for Jesus ofttimes resorted
thither with his disciples.

18
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สวนนั7 นด้ วย เพราะว่ าพระเยซู
กั บเหล่ าสาวกของพระองค์ เ คย
มาพบกันที2น2ั นบ่ อยๆ
3 ยู ด าสจึ ง พาพวกทหารกั บเจ้ า
หน้ าที2 ม าจากพวกปุ โรหิ ต ใหญ่
และพวกฟาริ สี ถื อโคมถื อไต้
และเครื2 องอาวุธไปที2น2ั น
4พระเยซู ทรงทราบทุ กสิ2 งที2 จะ
เกิดขึ7 นกับพระองค์ พระองค์จึง
เสด็จออกไปถามเขาว่ า "ท่านทั7ง
หลายมาหาใคร"
5เขาทู ลตอบพระองค์ว่า "มาหา
เยซูชาวนาซาเร็ธ" พระเยซู ตรั ส
กั บเขาว่ า "เราคื อผู้ นั7 นแหละ"
ยู ด าสผู้ ทรยศพระองค์ ก ็ ยื นอยู่
กับคนเหล่ านั7 นด้ วย
6 เมื2 อพระองค์ ต รั ส กั บเขาทั7 ง
หลายว่ า "เราคื อผู้ นั7 นแหละ"
เขาทั7 งหลายได้ ถอยหลั งและล้ ม
ลงที2ดิน
7พระองค์ จึ งตรั สถามเขาอี กว่ า
"ท่ านมาหาใคร" เขาทู ลตอบว่ า
"มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ"
8พระเยซูตรัสตอบว่ า "เราบอก
ท่ านแล้ วว่ าเราคื อผู้ นั7 น เหตุ
ฉะนั7 นถ้ าท่ า นแสวงหาเราก็ จ ง
ปล่ อยคนเหล่ านี7 ไปเถิด"
9ทั7 งนี7 ก็เพื2 อพระดํารั สจะสํา เร็จ
ซึ2 งพระเยซู ตรั ส ไว้ แล้ วว่ า "คน
เหล่ านั7 นซึ2 งพระองค์ ได้ ประทาน
แก่ ข้ าพระองค์ ไม่ ไ ด้ เสี ยไปสั ก
คนเดียว"
10 ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึ งชั ก
ออกและฟั นผู้ รั บใช้ คนหนึ2 งของ
มหาปุโรหิ ต ถู กหู ข้างขวาขาดไป

ยอห์ น / John 18
3 Judas then, having received
a band of men and officers
from the chief priests and
Pharisees, cometh thither with
lanterns and torches and
weapons.
4 Jesus therefore, knowing all
things that should come upon
him, went forth, and said unto
them, Whom seek ye?
5 They answered him, Jesus of
Nazareth. Jesus saith unto
them, I am he. And Judas also,
which betrayed him, stood
with them.
6 As soon then as he had said
unto them, I am he, they went
backward, and fell to the
ground.
7 Then asked he them again,
Whom seek ye? And they said,
Jesus of Nazareth.
8 Jesus answered, I have told
you that I am he: if therefore
ye seek me, let these go their
way:
9 That the saying might be
fulfilled, which he spake, Of
them which thou gavest me
have I lost none.
10 Then Simon Peter having a
sword drew it, and smote the
high priest's servant, and cut
off his right ear. The servant's
name was Malchus.
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ชื2 อของผู้ รับใช้ คนนั7 นคือมัลคัส
11 พระเยซู จึ งตรั สกั บเปโตรว่ า
"จงเอาดาบใส่ ฝั กเสี ย เราจะไม่
ดื2 มถ้ วยซึ2 งพระบิดาของเราประทานแก่ เราหรือ"
ทรงอยู่ ต่อหน้าอันนาส
และคายาฟาส
12 พวกพลทหารกั บนายทหาร
และเจ้ าหน้ าที2 ของพวกยิ วจึ งจั บ
พระเยซูมัดไว้
13 แล้ วพาพระองค์ ไ ปหาอั น นาสก่ อน เพราะอันนาสเป็ นพ่ อ
ตาของคายาฟาสผู้ ซึ2 งเป็ นมหา
ปุโรหิ ตประจําการในปี นั7 น
14 คายาฟาสผู้ น7 ี แหละที2 แนะนํา
พวกยิ วว่ า ควรให้ คนหนึ2 งตาย
แทนพลเมืองทั7งหมด
เปโตรปฏิ เสธพระเยซู
15 ซี โมนเปโตรได้ ติ ดตามพระ
เยซู ไป และสาวกอี กคนหนึ2 งก็
ติดตามไปด้ วย สาวกคนนั7 นเป็ น
ที2 ร้ ู จั กของมหาปุ โรหิ ต และเขา
ได้ เข้ าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน์
ของมหาปุโรหิ ต
16 แต่ เปโตรยื นอยู่ ข้ างนอกริ ม
ประตู สาวกอี กคนหนึ2 งนั7 นที2
รู้ จั กกั นกั บ มหาปุ โรหิ ตจึ งได้
ออกไปและพู ด กั บหญิ ง ที2 เฝ้ า
ประตู แล้ วก็พาเปโตรเข้ าไป
17 ผู้ หญิ งคนที2 เฝ้ าประตู จึ งถาม
เปโตรว่ า "ท่านเป็ นสาวกของคน
นั7 นด้ วยหรือ" เขาตอบว่ า "ข้ าไม่
เป็ น"

ยอห์ น / John 18
11 Then said Jesus unto Peter,
Put up thy sword into the
sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not
drink it?
Brought before
Annas and Caiaphas
12 Then the band and the
captain and officers of the
Jews took Jesus, and bound
him,
13 And led him away to Annas first; for he was father in
law to Caiaphas, which was
the high priest that same year.
14 Now Caiaphas was he,
which gave counsel to the
Jews, that it was expedient
that one man should die for
the people.
Peter’s Denial of Jesus
15 And Simon Peter followed
Jesus, and so did another disciple: that disciple was known
unto the high priest, and went
in with Jesus into the palace of
the high priest.
16 But Peter stood at the door
without. Then went out that
other disciple, which was
known unto the high priest,
and spake unto her that kept
the door, and brought in Peter.
17 Then saith the damsel that
kept the door unto Peter, Art
not thou also one of this man's
disciples? He saith, I am not.
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18 พวกผู้ รั บใช้ กั บเจ้ าหน้ าที2 ก็
ยื น อยู่ ที2 นั2 นเอาถ่ านมาก่ อไฟ
เพราะอากาศหนาว แล้ วก็ยืนผิง
ไฟกั น เปโตรก็ยืนผิ งไฟอยู่ กั บ
เขาด้ วย
พระเยซู ทรงอยู่
ต่ อหน้ามหาปุโรหิ ต
19 มหาปุ โรหิ ต จึ ง ได้ ถามพระ
เยซู ถึ งเหล่ าสาวกของพระองค์
และคําสอนของพระองค์
20 พระเยซู ตรั สตอบท่ านว่ า
"เราได้ กล่ าวให้ โลกฟั งอย่ างเปิ ด
เผย เราสั2 งสอนเสมอทั7 งใน
ธรรมศาลาและที2 ในพระวิ หารที2
พวกยิวเคยชุ มนุ มกัน และเราไม่
ได้ กล่ าวสิ2 งใดอย่ างลับๆเลย
21 ท่านถามเราทําไม จงถามผู้ ท2ี
ได้ ฟั งเราว่ า เราได้ พูดอะไรกั บ
เขา ดู เถิ ด เขารู้ ว่ าเรากล่ าว
อะไร"
22 เมื2 อพระองค์ ตรั สดั งนั7 นแล้ ว
เจ้ าหน้ าที2 คนหนึ2 งซึ2 งยืนอยู่ ท2ีน2ั น
ได้ ตบพระเยซู ด้วยฝ่ ามือของเขา
แล้ วพูดว่ า "เจ้ าตอบมหาปุโรหิ ต
อย่ างนั7 นหรือ"
23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "ถ้ า
เราพู ดผิ ด จงเป็ นพยานในสิ2 ง
ที2ผิดนั7 น แต่ ถ้าเราพูดถู ก ท่าน
ตบเราทําไม"
24 อั นนาสจึ งให้ พาพระเยซู ซ2ึ ง
ถู กมั ดอยู่ ไปหาคายาฟาสผู้ เป็ น
มหาปุโรหิ ตประจําการ
25 ซี โมนเปโตรกํา ลั ง ยื น ผิ ง ไฟ
อยู่ คนเหล่ านั7 นจึงถามเปโตรว่ า
"เจ้ าเป็ นสาวกของคนนั7 นด้ วย

ยอห์ น / John 18
18 And the servants and officers stood there, who had
made a fire of coals; for it was
cold: and they warmed themselves: and Peter stood with
them, and warmed himself.
Jesus before the High Priest
19 The high priest then asked
Jesus of his disciples, and of
his doctrine.
20 Jesus answered him, I
spake openly to the world; I
ever taught in the synagogue,
and in the temple, whither the
Jews always resort; and in
secret have I said nothing.
21 Why askest thou me? ask
them which heard me, what I
have said unto them: behold,
they know what I said.
22 And when he had thus
spoken, one of the officers
which stood by struck Jesus
with the palm of his hand,
saying, Answerest thou the
high priest so?
23 Jesus answered him, If I
have spoken evil, bear witness
of the evil: but if well, why
smitest thou me?
24 Now Annas had sent him
bound unto Caiaphas the high
priest.
25 And Simon Peter stood and
warmed himself. They said
therefore unto him, Art not
thou also one of his disciples?
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หรื อ" เปโตรปฏิเสธว่ า "ข้ าไม่
เป็ น"
26 ผู้ รั บใช้ คนหนึ2 งของมหา
ปุ โรหิ ตซึ2 งเป็ นญาติ กั บคนที2
เปโตรฟั นหู ขาดก็ ก ล่ าวขึ7 นว่ า
"ข้ าเห็ นเจ้ ากั บท่ านผู้ นั7 นในสวน
ไม่ ใช่ หรือ"
27 เปโตรปฏิ เ สธอี ก ครั7 งหนึ2 ง
และในทันใดนั7 นไก่ กข็ ัน
เขานําพระเยซู ไปอยู่
ต่ อหน้าปี ลาต
28 เขาจึ งได้ พาพระเยซู ออกไป
จากคายาฟาสไปยั ง ศาลปรี โทเรียม เป็ นเวลาเช้ าตรู่ พวกเขา
เองไม่ ไ ด้ เข้ าไปในศาลปรี โทเรียม เพื2 อไม่ ให้ เป็ นมลทิน แต่
จะได้ กินปั สกาได้
29 ปี ลาตจึ งออกมาหาเขาเหล่ า
นั7 นแล้ วถามว่ า "พวกท่านมีเรื2 อง
อะไรมาฟ้ องคนนี7 "
30 เขาตอบท่านว่ า "ถ้ าเขาไม่ ใช่
ผู้ ร้ าย พวกข้ าพเจ้ าก็จะไม่ มอบ
เขาไว้ กับท่าน"
31 ปี ลาตจึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า
"พวกท่านจงเอาคนนี7 ไปพิ พากษาตามกฎหมายของท่ านเถิ ด "
พวกยิ วจึ งเรี ยนท่ านว่ า "การที2
พวกข้ าพเจ้ าจะประหารชี วิ ตคน
ใดคนหนึ2 งนั7 นเป็ นการผิ ด กฎ
หมาย"
32 ทั7 งนี7 เพื2 อพระดํา รั สของพระ
เยซูจะสําเร็จ ซึ2 งพระองค์ตรัสว่ า
พระองค์ จะทรงสิ7 นพระชนม์
อย่ างไร

ยอห์ น / John 18
He denied it, and said, I am
not.
26 One of the servants of the
high priest, being his kinsman
whose ear Peter cut off, saith,
Did not I see thee in the garden with him?
27 Peter then denied again:
and immediately the cock
crew.
Jesus Brought before Pilate
28 Then led they Jesus from
Caiaphas unto the hall of
judgment: and it was early;
and they themselves went not
into the judgment hall, lest
they should be defiled; but
that they might eat the
passover.
29 Pilate then went out unto
them, and said, What accusation bring ye against this man?
30 They answered and said
unto him, If he were not a
malefactor, we would not
have delivered him up unto
thee.
31 Then said Pilate unto them,
Take ye him, and judge him
according to your law. The
Jews therefore said unto him,
It is not lawful for us to put
any man to death:
32 That the saying of Jesus
might be fulfilled, which he
spake, signifying what death
he should die.
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33 ปี ลาตจึงเข้ าไปในศาลปรีโทเรี ยมอี ก และเรี ยกพระเยซู มา
ทู ลถามพระองค์ ว่ า "ท่ านเป็ น
กษัตริย์ของพวกยิวหรือ"
34 พระเยซู ตรั สตอบท่ านว่ า
"ท่ านถามอย่ างนั7 นแต่ ลาํ พั งท่ าน
เองหรือ หรื อมีคนอื2 นบอกท่าน
ถึงเรื2 องของเรา"
35 ปี ลาตทู ลตอบว่ า "เราเป็ นยิว
หรื อ ชนชาติ ของท่ านเองและ
พวกปุ โรหิ ตใหญ่ ได้ มอบท่ านไว้
กับเรา ท่านทําผิดอะไร"
36 พระเยซู ตรั สตอบว่ า "อาณา
จั กรของเรามิ ได้ เป็ นของโลกนี7
ถ้ าอาณาจั กรของเรามาจากโลก
นี7 คนของเราก็จะได้ ต่ อสู้ ไม่ ให้
เราตกในเงื7 อมมื อ ของพวกยิ ว
แต่ บั ด นี7 อาณาจั ก รของเรามิ ไ ด้
มาจากโลกนี7 "
37 ปี ลาตจึ งทู ล ถามพระองค์ ว่ า
"ถ้ าเช่ นนั7 น ท่ านเป็ นกษั ตริ ย์
หรือ" พระเยซูตรัสตอบว่ า "ท่าน
พู ดว่ าเราเป็ นกษั ตริ ย์ เพราะ
เหตุ น7 ี เราจึ งเกิ ดมาและเข้ ามาใน
โลก เพื2 อเราจะเป็ นพยานถึ ง
ความจริ ง คนทั7 งปวงซึ2 งอยู่ ฝ่ าย
ความจริงย่ อมฟั งเสียงของเรา"
38 ปี ลาตทู ลถามพระองค์ ว่ า
"ความจริงคืออะไร" เมื2 อถามดัง
นั7 นแล้ วท่ านก็ออกไปหาพวกยิ ว
อีก และบอกเขาว่ า "เราไม่ เห็น
คนนั7 นมีความผิดแม้ แต่ น้อย

ยอห์ น / John 18
33 Then Pilate entered into the
judgment hall again, and
called Jesus, and said unto
him, Art thou the King of the
Jews?
34 Jesus answered him,
Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of
me?
35 Pilate answered, Am I a
Jew? Thine own nation and
the chief priests have delivered thee unto me: what hast
thou done?
36 Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my
kingdom were of this world,
then would my servants fight,
that I should not be delivered
to the Jews: but now is my
kingdom not from hence.
37 Pilate therefore said unto
him, Art thou a king then?
Jesus answered, Thou sayest
that I am a king. To this end
was I born, and for this cause
came I into the world, that I
should bear witness unto the
truth. Every one that is of the
truth heareth my voice.
38 Pilate saith unto him, What
is truth? And when he had said
this, he went out again unto
the Jews, and saith unto them,
I find in him no fault at all.
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พระเยซู ถูกพิพากษาว่ าผิด
บารับบัสได้รบั การปลดปล่ อย
39 แต่ พวกท่ านมี ธรรมเนี ยมให้
เราปล่ อ ยคนหนึ2 งให้ แก่ ท่ า นใน
เทศกาลปั สกา ฉะนั7 นท่านจะให้
เราปล่ อยกษั ตริ ย์ ของพวกยิ วให้
แก่ ท่านหรือ"
40 คนทั7 งหลายจึ งร้ องขึ7 นอี กว่ า
"อย่ าปล่ อยคนนี7 แต่ จงปล่ อย
บารับบัส" บารับบัสนั7 นเป็ นโจร
พระเยซู ได้รบั
การสวมมงกุฎหนาม
ขณะนั7 นปี ลาตจึ งให้ เอา
พระเยซูไปโบยตี
2และพวกทหารก็เอาหนามสาน
เป็ นมงกุ ฎสวมพระเศี ยรของ
พระองค์ และให้ พระองค์ สวม
เสื7 อสีม่วง
3แล้ วทู ลว่ า "ท่ านกษั ตริ ย์ ของ
พวกยิว ขอทรงพระเจริญ" และ
เขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ ามือ
ปี ลาตมอบพระเยซู
ให้แก่ ฝูงชน
4ปี ลาตจึ งออกไปอี ก และกล่ าว
แก่ คนทั7 งหลายว่ า "ดู เถิ ด เรา
พาคนนี7 ออกมาให้ ท่ านทั7 งหลาย
เพื2 อให้ ท่ านรู้ ว่ า เราไม่ เห็ นว่ า
เขามีความผิดสิ2 งใดเลย"
5 พระเยซู จึ ง เสด็ จ ออกมาทรง
มงกุ ฎทําด้ วยหนามและทรงเสื7 อ
สี ม่ วง และปี ลาตกล่ าวแก่ เขา
ทั7งหลายว่ า "ดูคนนี7 ซิ"
6 ฉะนั7 นเมื2 อพวกปุ โ รหิ ตใหญ่
และพวกเจ้ าหน้ าที2 ไ ด้ เห็ น พระ
องค์ เขาทั7งหลายร้ องอึงว่ า "ตรึง

19

ยอห์ น / John 18, 19
Jesus Condemned;
Barabbas Released
39 But ye have a custom, that
I should release unto you one
at the passover: will ye therefore that I release unto you the
King of the Jews?
40 Then cried they all again,
saying, Not this man, but
Barabbas. Now Barabbas was
a robber.
Jesus Crowned with Thorns
Then Pilate therefore
took
Jesus,
and
scourged him.
2 And the soldiers platted a
crown of thorns, and put it on
his head, and they put on him
a purple robe,
3 And said, Hail, King of the
Jews! and they smote him with
their hands.
Pilate Presents Jesus
to the Multitude
4 Pilate therefore went forth
again, and saith unto them,
Behold, I bring him forth to
you, that ye may know that I
find no fault in him.
5 Then came Jesus forth,
wearing the crown of thorns,
and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold
the man!
6 When the chief priests therefore and officers saw him,
they cried out, saying, Crucify

19
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เขาเสีย ตรึงเขาเสีย" ปี ลาตกล่ าว
แก่ เขาว่ า "พวกท่ านเอาเขาไป
ตรึงเองเถิด เพราะเราไม่ เห็นว่ า
เขามีความผิดเลย"
7พวกยิวตอบท่านว่ า "พวกเรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนั7 น
เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ ต7 ั ง
ตัวเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า"
8ฉะนั7 นครั7 นปี ลาตได้ ยิ นดั งนั7 น
ท่านก็ตกใจกลัวมากขึ7 น
9 ท่ านเข้ าไปในศาลปรี โทเรี ยม
อี กและทู ลพระเยซู ว่า "ท่ านมา
จากไหน" แต่ พระเยซู มิ ได้ ตรั ส
ตอบประการใด
10 ปี ลาตจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"ท่ านจะไม่ พูดกั บเราหรื อ ท่ าน
ไม่ ร้ ู หรื อว่ าเรามี อาํ นาจที2 จะตรึ ง
ท่านที2กางเขน และมีอาํ นาจที2จะ
ปล่ อยท่านได้ "
11 พระเยซูตรัสตอบว่ า "ท่านจะ
มี อาํ นาจเหนื อเราไม่ ได้ นอก
จากจะประทานจากเบื7 องบนให้
แก่ ท่ าน เหตุ ฉะนั7 นผู้ ที2 มอบเรา
ไว้ กั บท่านจึ งมีความผิดบาปมาก
กว่ าท่าน"
12 ตั7 งแต่ น7 ั นไปปี ลาตก็ หาโอกาสที2จะปล่ อยพระองค์ แต่ พวก
ยิวร้ องอึงว่ า "ถ้ าท่านปล่ อยชาย
คนนี7 ท่านก็ไม่ ใช่ มิตรของซีซาร์
ผู้ ใดที2ต7 ั งตั วเป็ นกษั ตริย์กพ็ ู ดต่ อ
สู้ ซีซาร์"
13 เมื2 อปี ลาตได้ ยินดังนั7 น ท่าน
จึ งพาพระเยซู ออกมา แล้ วนั2 ง
บั ลลั งก์ พิพากษา ณ ที2 เรี ยกว่ า
ลานปู ศิ ลา ภาษาฮี บรู เรี ยกว่ า

ยอห์ น / John 19
him, crucify him. Pilate saith
unto them, Take ye him, and
crucify him: for I find no fault
in him.
7 The Jews answered him, We
have a law, and by our law he
ought to die, because he made
himself the Son of God.
8 When Pilate therefore heard
that saying, he was the more
afraid;
9 And went again into the
judgment hall, and saith unto
Jesus, Whence art thou? But
Jesus gave him no answer.
10 Then saith Pilate unto him,
Speakest thou not unto me?
knowest thou not that I have
power to crucify thee, and
have power to release thee?
11 Jesus answered, Thou
couldest have no power at all
against me, except it were
given thee from above: therefore he that delivered me unto
thee hath the greater sin.
12 And from thenceforth Pilate sought to release him: but
the Jews cried out, saying, If
thou let this man go, thou art
not Caesar's friend: whosoever maketh himself a king
speaketh against Caesar.
13 When Pilate therefore
heard that saying, he brought
Jesus forth, and sat down in
the judgment seat in a place
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กับบาธา
ชาวยิวไม่ ยอมรับ
พระคริ สต์เป็ นกษัตริ ย ์
14 วั น นั7 นเป็ นวั น เตรี ยมปั สกา
เวลาประมาณเที2 ยง ท่านพูดกับ
พวกยิวว่ า "ดูเถิด นี2 คือกษัตริย์
ของท่านทั7งหลาย"
15 แต่ เขาทั7 งหลายร้ องอึ งว่ า
"เอาเขาไปเสี ย เอาเขาไปเสี ย
ตรึงเขาเสียที2กางเขน" ปี ลาตพูด
กั บเขาว่ า "ท่ านจะให้ เราตรึ ง
กษั ตริย์ของท่านทั7งหลายที2กางเขนหรือ" พวกปุโรหิ ตใหญ่ ตอบ
ว่ า "เว้ นแต่ ซี ซาร์ แล้ ว เราไม่ มี
กษัตริย์"
ทรงถู กตรึ งบนไม้กางเขน
16 แล้ วปี ลาตจึ ง มอบพระองค์
ให้ เขาพาไปตรึ งที2 กางเขน และ
เขาพาพระเยซูไป
17 และพระองค์ ทรงแบกกางเขนของพระองค์ ไ ปยั ง สถานที2
แห่ งหนึ2 งซึ2 งเรียกว่ า สถานที2กะโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกว่ า
กลโกธา
18 ณ ที2น7 ั น เขาตรึงพระองค์ไว้
ที2 กางเขนกั บคนอี กสองคน คน
ละข้ างและพระเยซูทรงอยู่ กลาง
19 ปี ลาตให้ เขี ยนคําประจานติ ด
ไว้ บนกางเขน และคํา ประจาน
นั7 นว่ า
"เยซู ชาวนาซาเร็ธ
กษัตริย์ของพวกยิว"
20 พวกยิ วเป็ นอั นมากจึ งได้
อ่ านคําประจานนี7 เพราะที2ซ2ึ งเขา
ตรึ งพระเยซู น7 ั นอยู่ ใกล้ กั บกรุ ง
และคํานั7 นเขียนไว้ เป็ นภาษาฮีบรู
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that is called the Pavement,
but in the Hebrew, Gabbatha.
Jews Renounce
Christ as King
14 And it was the preparation
of the passover, and about the
sixth hour: and he saith unto
the Jews, Behold your King!
15 But they cried out, Away
with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto
them, Shall I crucify your
King? The chief priests answered, We have no king but
Caesar.
The Crucifixion
16 Then delivered he him
therefore unto them to be crucified. And they took Jesus,
and led him away.
17 And he bearing his cross
went forth into a place called
the place of a skull, which is
called in the Hebrew Golgotha:
18 Where they crucified him,
and two other with him, on
either side one, and Jesus in
the midst.
19 And Pilate wrote a title,
and put it on the cross. And
the writing was, JESUS OF
NAZARETH THE KING OF
THE JEWS.
20 This title then read many of
the Jews: for the place where
Jesus was crucified was nigh
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ภาษากรีก และภาษาลาติน
21 ฉะนั7 นพวกปุ โรหิ ตใหญ่ ของ
พวกยิวจึงเรียนปี ลาตว่ า "ขออย่ า
เขี ยนว่ า `กษั ตริ ย์ ของพวกยิ ว'
แต่ ขอเขียนว่ า `คนนี7 บอกว่ า เรา
เป็ นกษัตริย์ของพวกยิว'"
22 ปี ลาตตอบว่ า "สิ2 งใดที2 เรา
เขียนแล้ วก็แล้ วไป"
23 ครั7 นพวกทหารตรึ งพระเยซู
ไว้ ท2ี กางเขนแล้ ว เขาทั7 งหลายก็
เอาฉลองพระองค์ แบ่ งออกเป็ น
สี2 ส่ วนให้ ทหารทุ กคนคนละส่ วน
และเอาฉลองพระองค์ ชั7 นใน
ด้ วย ฉลองพระองค์ช7 ั นในนั7 นไม่
มีตะเข็บ ทอตั7 งแต่ บนตลอดล่ าง
24 เหตุ ฉะนั7 นเขาจึ ง พู ด กั น ว่ า
"เราอย่ าฉี กแบ่ งกั นเลย แต่ ให้
เราจั บฉลากกั นจะได้ ร้ ู ว่ าใครจะ
ได้ " ทั7งนี7 เพื2 อพระคัมภี ร์จะสําเร็จที2ว่า `เสื, อผ้าของข้าพระองค์
เขาแบ่ งปั นกัน ส่ วนเสื, อของข้า
พระองค์ นั ,น เขาก็จบั ฉลากกัน'
พวกทหารจึงได้ กระทําดังนี7
25 ผู้ ที2 ยื น อยู่ ข้ างกางเขนของ
พระเยซู น7 ั น
มี มารดาของ
พระองค์ กั บน้ าสาวของพระองค์
มารีย์ภรรยาของเคลโอฟั ส และ
มารีย์ชาวมักดาลา
26 ฉะนั7 นเมื2 อพระเยซู ทอดพระ
เนตรเห็ น มารดาของพระองค์
และสาวกคนที2 พระองค์ ทรงรั ก
ยื นอยู่ ใกล้ พระองค์ ตรั สกั บ
มารดาของพระองค์ ว่ า "หญิ ง
เอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด"
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to the city: and it was written
in Hebrew, and Greek, and
Latin.
21 Then said the chief priests
of the Jews to Pilate, Write
not, The King of the Jews; but
that he said, I am King of the
Jews.
22 Pilate answered, What I
have written I have written.
23 Then the soldiers, when
they had crucified Jesus, took
his garments, and made four
parts, to every soldier a part;
and also his coat: now the coat
was without seam, woven
from the top throughout.
24 They said therefore among
themselves, Let us not rend it,
but cast lots for it, whose it
shall be: that the scripture
might be fulfilled, which saith,
They parted my raiment
among them, and for my vesture they did cast lots. These
things therefore the soldiers
did.
25 Now there stood by the
cross of Jesus his mother, and
his mother's sister, Mary the
wife of Cleophas, and Mary
Magdalene.
26 When Jesus therefore saw
his mother, and the disciple
standing by, whom he loved,
he saith unto his mother,
Woman, behold thy son!
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27 แล้ วพระองค์ ต รั ส กั บ สาวก
คนนั7 นว่ า "จงดู ม ารดาของท่ าน
เถิด"
และตั7 งแต่ เวลานั7 นมา
สาวกคนนั7 นก็ รั บนางมาอยู่ ใน
บ้ านของตน
28 หลั งจากนั7 น พระเยซู ทรง
ทราบว่ า ทุ กสิ2 งสําเร็จแล้ ว เพื2 อ
พระคั ม ภี ร์ จ ะสํา เร็ จ จึ ง ตรั ส ว่ า
"เรากระหายนํา7 "
29 มี ภ าชนะใส่ นํา7 องุ่ นเปรี7 ยว
วางอยู่ ท2ี น2ั น เขาจึ งเอาฟองนํา7
ชุ บนํา7 องุ่ นเปรี7 ยวใส่ ปลายไม้
หุ ส บชู ข7 ึ นให้ ถึ ง พระโอษฐ์ ของ
พระองค์
30 เมื2 อพระเยซู ทรงรั บนํา7 องุ่ น
เปรี7 ยวแล้ ว พระองค์ ตรั สว่ า
"สํา เร็จแล้ ว" และทรงก้ มพระ
เศี ยรลงปล่ อ ยพระวิ ญญาณจิ ต
ออกไป
พระอัฐิของพระองค์ไม่ หกั เลย
31 เพราะวั นนั7 นเป็ นวั น เตรี ยม
พวกยิ วจึ งขอให้ ปีลาตทุ บขาของ
ผู้ ท2ีถูกตรึงให้ หัก และให้ เอาศพ
ไปเสี ย เพื2 อไม่ ให้ ศพค้ างอยู่ ท2ี
กางเขนในวั นสะบาโต (เพราะ
วันสะบาโตนั7 นเป็ นวันใหญ่ )
32 ดั งนั7 นพวกทหารจึ งมาทุ บขา
ของคนที2หนึ2 ง และขาของอีกคน
หนึ2 งที2ถูกตรึงอยู่ กับพระองค์
33 แต่ เมื2 อเขามาถึงพระเยซู และ
เห็นว่ าพระองค์ ส7 ิ นพระชนม์แล้ ว
เขาจึงมิได้ ทุบขาของพระองค์
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27 Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And
from that hour that disciple
took her unto his own home.
28 After this, Jesus knowing
that all things were now accomplished, that the scripture
might be fulfilled, saith, I
thirst.
29 Now there was set a vessel
full of vinegar: and they filled
a spunge with vinegar, and put
it upon hyssop, and put it to
his mouth.
30 When Jesus therefore had
received the vinegar, he said,
It is finished: and he bowed
his head, and gave up the
ghost.
His Bones Not Broken
31 The Jews therefore, because it was the preparation,
that the bodies should not remain upon the cross on the
sabbath day, (for that sabbath
day was an high day,) besought Pilate that their legs
might be broken, and that they
might be taken away.
32 Then came the soldiers,
and brake the legs of the first,
and of the other which was
crucified with him.
33 But when they came to
Jesus, and saw that he was
dead already, they brake not
his legs:
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34 แต่ ทหารคนหนึ2 งเอาทวน
แทงที2 สี ข้ างของพระองค์ และ
โลหิ ตกับนํา7 ก็ไหลออกมาทันที
35 คนนั7 นที2 เห็ น ก็ เ ป็ นพยาน
และคําพยานของเขาก็เป็ นความ
จริ ง และเขาก็ร้ ู ว่ าเขาพู ดความ
จริง เพื2 อท่านทั7งหลายจะได้ เชื2 อ
36 เพราะสิ2 งเหล่ านี7 เกิ ดขึ7 นเพื2 อ
ข้ อพระคั มภี ร์ จะสํา เร็ จ ซึ2 งว่ า
`พระอั ฐิ ของพระองค์ จ ะไม่ หั ก
สักซี เดียว'
37 และมี ข้ อพระคั ม ภี ร์ อี ก ข้ อ
หนึ2 งว่ า `เขาทั ,งหลายจะมองดู
พระองค์ผูซ้ ึ งเขาเองได้แทง'
พระเยซู ทรงถู กฝั งไว้
ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ
38 หลั ง จากนี7 โยเซฟชาวบ้ าน
อาริ มาเธี ย ซึ2 งเป็ นสาวกลั บๆ
ของพระเยซู เ พราะกลั วพวกยิ ว
ก็ ได้ ขอพระศพพระเยซู จาก
ปี ลาต และปี ลาตก็ยอมให้ โยเซฟจึ ง มาอั ญ เชิ ญพระศพพระ
เยซูไป
39 ฝ่ ายนิ โคเดมั ส ซึ2 งตอนแรก
ไปหาพระเยซู ใ นเวลากลางคื น
นั7 นก็มาด้ วย เขานําเครื2 องหอม
ผสมคื อมดยอบกั บกฤษณา
หนั กประมาณสามสิ บกว่ ากิ โลกรัมมาด้ วย
40 พวกเขาอั ญเชิ ญพระศพพระ
เยซู และเอาผ้ าป่ านกั บเครื2 อง
หอมพั น พระศพนั7 นตามธรรม
เนียมฝังศพของพวกยิว
41 ในสถานที2 พระองค์ ถู กตรึ งที2
กางเขนนั7 นมี สวนแห่ งหนึ2 ง ใน
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34 But one of the soldiers with
a spear pierced his side, and
forthwith came there out
blood and water.
35 And he that saw it bare
record, and his record is true:
and he knoweth that he saith
true, that ye might believe.
36 For these things were done,
that the scripture should be
fulfilled, A bone of him shall
not be broken.
37 And again another scripture saith, They shall look on
him whom they pierced.
Jesus Buried in
Joseph’s Tomb
38 And after this Joseph of
Arimathaea, being a disciple
of Jesus, but secretly for fear
of the Jews, besought Pilate
that he might take away the
body of Jesus: and Pilate gave
him leave. He came therefore,
and took the body of Jesus.
39 And there came also
Nicodemus, which at the first
came to Jesus by night, and
brought a mixture of myrrh
and aloes, about an hundred
pound weight.
40 Then took they the body of
Jesus, and wound it in linen
clothes with the spices, as the
manner of the Jews is to bury.
41 Now in the place where he
was crucified there was a gar-
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สวนนั7 นมี อุโมงค์ ฝังศพใหม่ ท2ียัง
ไม่ ได้ ฝังศพผู้ ใดเลย
42 เพราะวั นนั7 นเป็ นวั น เตรี ยม
ของพวกยิ ว และเพราะอุ โมงค์
นั7 นอยู่ ใกล้ เขาจึ งบรรจุ พระศพ
พระเยซูไว้ ท2ีน2ั น
การฟื0 นคืนพระชนม์
ของพระเยซู คริ สต์
วั นแรกของสั ปดาห์ เวลาเช้ ามื ด มารี ย์ ชาว
มักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ เธอ
เห็ นหิ นออกจากปากอุ โมงค์ อยู่
แล้ ว
2 เธอจึ งวิ2 งไปหาซี โ มนเปโตร
และสาวกอี ก คนหนึ2 ง ที2 พระเยซู
ทรงรั กนั7 น และพู ดกั บเขาว่ า
"เขาเอาองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ออก
ไปจากอุ โมงค์แล้ ว และพวกเรา
ไม่ ร้ ู ว่ า เขาเอาพระองค์ ไ ปไว้ ที2
ไหน"
3เปโตรจึ งออกไปยั งอุ โมงค์ กั บ
สาวกคนนั7 น
4เขาจึ งวิ2 งไปทั7 งสองคน แต่
สาวกคนนั7 นวิ2 งเร็วกว่ าเปโตรจึ ง
มาถึงอุโมงค์ก่อน
5เขาก้ มลงมองดู เห็นผ้ าป่ านวาง
อยู่ แต่ เขาไม่ ได้ เข้ าไปข้ างใน
6 ซี โมนเปโตรตามมาถึ งภาย
หลั ง แล้ วเข้ าไปในอุ โมงค์ เห็ น
ผ้ าป่ านวางอยู่

20
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den; and in the garden a new
sepulchre, wherein was never
man yet laid.
42 There laid they Jesus therefore because of the Jews'
preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.
The Resurrection of
Jesus Christ
The first day of the
week cometh Mary
Magdalene early, when it was
yet dark, unto the sepulchre,
and seeth the stone taken away
from the sepulchre.
2 Then she runneth, and
cometh to Simon Peter, and to
the other disciple, whom Jesus
loved, and saith unto them,
They have taken away the
Lord out of the sepulchre, and
we know not where they have
laid him.
3 Peter therefore went forth,
and that other disciple, and
came to the sepulchre.
4 So they ran both together:
and the other disciple did outrun Peter, and came first to
the sepulchre.
5 And he stooping down, and
looking in, saw the linen
clothes lying; yet went he not
in.
6 Then cometh Simon Peter
following him, and went into
the sepulchre, and seeth the

20
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7 และผ้ าพั น พระเศี ยรของพระ
องค์ ไม่ ได้ วางอยู่ กั บผ้ าอื2 น แต่
พับไว้ ต่างหาก
8 แล้ วสาวกคนนั7 นที2 มาถึ ง อุ โมงค์ ก่ อนก็เข้ าไปด้ วย เขาได้
เห็นและเชื2 อ
9เพราะว่ าขณะนั7 นเขายั งไม่ เข้ า
ใจข้ อพระคั มภี ร์ ท2ี ว่ า พระองค์
จะต้ องฟื7 นขึ7 นมาจากความตาย
10 แล้ วสาวกทั7 งสองก็กลับไปยัง
บ้ านของตน
พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์
ต่ อมารี ยช์ าวมักดาลา
11 แต่ ฝ่ ายมารี ย์ ยื น ร้ องไห้ อยู่
นอกอุ โมงค์ ขณะที2 ร้ องไห้ อยู่
เธอก้ มลงมองดูท2ีอุโมงค์
12 และได้ เห็ น ทู ตสวรรค์ ส อง
องค์ สวมเสื7 อขาวนั2 งอยู่ ณ ที2
ซึ2 งเขาวางพระศพพระเยซู องค์
หนึ2 งอยู่ เบื7 องพระเศียร และองค์
หนึ2 งอยู่ เบื7 องพระบาท
13 ทู ตทั7 งสองพู ด กั บ มารี ย์ ว่ า
"หญิ งเอ๋ ย ร้ องไห้ ทํา ไม" เธอ
ตอบทู ตทั7 งสองว่ า "เพราะเขา
เอาองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ าไปเสี ยแล้ ว และข้ าพเจ้ าไม่
ทราบว่ าเขาเอาพระองค์ ไปไว้ ที2
ไหน"
14 เมื2 อมารี ย์ พู ด อย่ างนั7 นแล้ ว
ก็ หั น กลั บมาและเห็ น พระเยซู
ประทั บยื นอยู่ แต่ ไม่ ทราบว่ า
เป็ นองค์พระเยซู
15 พระเยซู ตรั สถามเธอว่ า
"หญิงเอ๋ย ร้ องไห้ ทาํ ไม เจ้ าตาม
หาผู้ ใด" มารีย์สาํ คัญว่ าพระองค์
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linen clothes lie,
7 And the napkin, that was
about his head, not lying with
the linen clothes, but wrapped
together in a place by itself.
8 Then went in also that other
disciple, which came first to
the sepulchre, and he saw, and
believed.
9 For as yet they knew not the
scripture, that he must rise
again from the dead.
10 Then the disciples went
away again unto their own
home.
Jesus Appears to
Mary Magdalene
11 But Mary stood without at
the sepulchre weeping: and as
she wept, she stooped down,
and looked into the sepulchre,
12 And seeth two angels in
white sitting, the one at the
head, and the other at the feet,
where the body of Jesus had
lain.
13 And they say unto her,
Woman, why weepest thou?
She saith unto them, Because
they have taken away my
Lord, and I know not where
they have laid him.
14 And when she had thus
said, she turned herself back,
and saw Jesus standing, and
knew not that it was Jesus.
15 Jesus saith unto her,
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เป็ นคนทํา สวนจึ งตอบพระองค์
ว่ า "นายเจ้ าข้ า ถ้ าท่ านได้ เอา
พระองค์ไป ขอบอกให้ ดิฉันรู้ ว่า
เอาพระองค์ ไปไว้ ท2ี ไหน และ
ดิฉันจะรับพระองค์ไป"
16 พระ เยซู ตรั สกั บเธอว่ า
"มารี ย์เอ๋ย" มารี ย์จึงหั นมาและ
ทู ลพระองค์ ว่า "รั บโบนี " ซึ2 ง
แปลว่ า อาจารย์
17 พระเยซูตรัสกับเธอว่ า "อย่ า
แตะต้ องเรา เพราะเรายั งมิ ได้
ขึ7 นไปหาพระบิดาของเรา แต่ จง
ไปหาพวกพี2 น้ องของเรา และ
บอกเขาว่ า เราจะขึ7 นไปหาพระ
บิ ด าของเราและพระบิ ด าของ
ท่านทั7งหลาย และไปหาพระเจ้ า
ของเราและพระเจ้ าของท่ านทั7 ง
หลาย"
18 มารี ย์ มั กดาลาจึ งไปบอก
พวกสาวกว่ า เธอได้ เห็ นองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าแล้ ว และพระองค์
ได้ ตรัสคําเหล่ านั7 นกับเธอ
พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์
ต่ อเหล่ าสาวกเว้นแต่ โธมัส
19 คํ2า วั นนั7 นซึ2 งเป็ นวั นแรกของ
สั ปดาห์ เมื2 อปิ ดประตู ห้ องที2
พวกสาวกชุ มนุ มกั นอยู่ แล้ ว
เพราะกลั วพวกยิ ว พระเยซู ได้
เสด็จเข้ ามาประทับยื นอยู่ ท่ ามกลางเขา และตรั สกั บเขาว่ า
"สั นติ สุ ขจงดํา รงอยู่ กั บท่ านทั7 ง
หลายเถิด"
20 ครั7 นพระองค์ ต รั ส อย่ า งนั7 น
แล้ ว พระองค์ ทรงให้ เขาดู พระ
หั ตถ์และสีข้างของพระองค์ เมื2 อ
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Woman, why weepest thou?
whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener,
saith unto him, Sir, if thou
have borne him hence, tell me
where thou hast laid him, and
I will take him away.
16 Jesus saith unto her, Mary.
She turned herself, and saith
unto him, Rabboni; which is
to say, Master.
17 Jesus saith unto her, Touch
me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to
my brethren, and say unto
them, I ascend unto my Father, and your Father; and to
my God, and your God.
18 Mary Magdalene came and
told the disciples that she had
seen the Lord, and that he had
spoken these things unto her.
Jesus Appears to His
Disciples besides Thomas
19 Then the same day at
evening, being the first day of
the week, when the doors were
shut where the disciples were
assembled for fear of the
Jews, came Jesus and stood in
the midst, and saith unto them,
Peace be unto you.
20 And when he had so said,
he shewed unto them his
hands and his side. Then were
the disciples glad, when they
saw the Lord.
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พวกสาวกเห็นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
แล้ ว เขาก็มีความยินดี
21 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาอี กว่ า
"สั นติ สุ ขจงดํา รงอยู่ กั บท่ านทั7 ง
หลายเถิ ด พระบิ ดาของเราทรง
ใช้ เรามาฉั นใด เราก็ใช้ ท่ านทั7 ง
หลายไปฉันนั7 น"
22 ครั7 นพระองค์ตรัสดังนั7 นแล้ ว
จึ งทรงระบายลมหายใจออก
เหนื อเขา และตรั สกั บเขาว่ า
"ท่ า นทั7 งหลายจงรั บพระวิ ญญาณบริสุทธิ\ เถิด
23 ถ้ าท่ า นจะยกความผิ ด บาป
ของผู้ ใด ความผิ ดบาปนั7 นก็จะ
ถู กยกเสี ย
และถ้ าท่ านจะ
ให้ ความผิ ด บาปติ ดอยู่ กั บผู้ ใด
ความผิ ด บาปก็ จ ะติ ด อยู่ กั บผู้
นั7 น"
พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์
อี กครั0งหนึงและ
โธมัสยอมเชื อ
24 แต่ ฝ่ายโธมัสที2 เขาเรียกกันว่ า
ดิ ดุ มั ส ซึ2 งเป็ นสาวกคนหนึ2 งใน
สิบสองคนนั7 น ไม่ ได้ อยู่ กับพวก
เขาเมื2 อพระเยซูเสด็จมา
25 สาวกอื2 นๆจึ ง บอกโธมั ส ว่ า
"เราได้ เห็ น องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
แล้ ว" แต่ โธมัสตอบเขาเหล่ านั7 น
ว่ า "ถ้ าข้ าไม่ เห็นรอยตะปูท2ีพระ
หั ตถ์ของพระองค์ และไม่ ได้ เอา
นิ7 วของข้ าแยงเข้ าไปที2 รอยตะปู
นั7 น และไม่ ได้ เอามือของข้ าแยง
เข้ าไปที2 สี ข้ างของพระองค์ แล้ ว
ข้ าจะไม่ เชื2 อเลย"
26 ครั7 นล่ วงไปแปดวั นแล้ ว
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21 Then said Jesus to them
again, Peace be unto you: as
my Father hath sent me, even
so send I you.
22 And when he had said this,
he breathed on them, and saith
unto them, Receive ye the
Holy Ghost:
23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto
them; and whose soever sins
ye retain, they are retained.
Jesus Appears Again;
Thomas Convinced
24 But Thomas, one of the
twelve, called Didymus, was
not with them when Jesus
came.
25 The other disciples therefore said unto him, We have
seen the Lord. But he said
unto them, Except I shall see
in his hands the print of the
nails, and put my finger into
the print of the nails, and
thrust my hand into his side, I
will not believe.
26 And after eight days again
his disciples were within, and
Thomas with them: then came
Jesus, the doors being shut,
and stood in the midst, and
said, Peace be unto you.
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เหล่ าสาวกของพระองค์ อยู่ ด้ วย
กันข้ างในอีก และโธมัสก็อยู่ กับ
พวกเขาด้ วย ประตูปิดแล้ ว พระ
เยซู เสด็จ เข้ ามาและประทั บยื น
อยู่ ท่ ามกลางเขาและตรั สว่ า
"สั นติ สุ ขจงดํา รงอยู่ กั บท่ านทั7 ง
หลายเถิด"
27 แล้ วพระองค์ตรัสกั บโธมั สว่ า
"จงยื2 นนิ7 วมาที2 นี2 และดู มื อของ
เรา จงยื2 นมื อออกคลํา ที2 สี ข้ าง
ของเรา อย่ าขาดความเชื2 อเลย
แต่ จงเชื2 อเถิด"
28 โธมั สทู ลตอบพระองค์ ว่ า
"องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของข้ าพระ
องค์ และพระเจ้ าของข้ าพระ
องค์"
29 พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "โธมัส
เอ๋ ย เพราะท่ านได้ เห็ นเราท่ าน
จึ งเชื2 อ ผู้ ที2 ไม่ เห็นเราแต่ เชื2 อก็
เป็ นสุข"
ความมุ่ งหมายของ
ข่ าวประเสริ ฐของยอห์น
30 และแท้ จริ ง พระเยซู ได้ ทรง
กระทํา หมายสํา คั ญอื2 นๆอี ก
หลายประการต่ อหน้ าเหล่ าสาวก
ของพระองค์ ซึ2 งไม่ ได้ จดไว้ ใน
หนังสือม้ วนนี7
31 แต่ การที2 ได้ จดเหตุ การณ์
เหล่ านี7 ไว้ ก ็เพื2 อท่ านทั7 งหลายจะ
ได้ เชื2 อว่ า พระเยซู ทรงเป็ นพระ
คริสต์พระบุตรของพระเจ้ า และ
เพราะมีความเชื2 อแล้ ว ท่านก็จะ
มีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
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27 Then saith he to Thomas,
Reach hither thy finger, and
behold my hands; and reach
hither thy hand, and thrust it
into my side: and be not faithless, but believing.
28 And Thomas answered and
said unto him, My Lord and
my God.
29 Jesus saith unto him,
Thomas, because thou hast
seen me, thou hast believed:
blessed are they that have not
seen, and yet have believed.
Purpose of John’s Gospel
30 And many other signs truly
did Jesus in the presence of his
disciples, which are not written in this book:
31 But these are written, that
ye might believe that Jesus is
the Christ, the Son of God;
and that believing ye might
have life through his name.
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พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์
ต่ อเหล่ าสาวก
ในแคว้นกาลิลี
ภายหลั งเหตุ การณ์เหล่ า
นี7 พระเยซู ได้ ทรงสํา แดง
พระองค์ แก่ เ หล่ า สาวกอี ก ครั7 ง
หนึ2 งที2 ทะเลทิ เบเรี ยส และพระ
องค์ทรงสําแดงพระองค์อย่ างนี7
2คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที2เรียก
ว่ า ดิดุมัส และนาธานาเอลชาว
บ้ านคานาแคว้ นกาลิลี และบุตร
ชายทั7งสองของเศเบดี และสาวก
ของพระองค์ อี กสองคนกําลั งอยู่
ด้ วยกัน
การตกปลาทีลม้ เหลว
3ซีโมนเปโตรบอกเขาว่ า "ข้ าจะ
ไปจั บปลา" เขาทั7 งหลายจึ งพู ด
กั บท่ านว่ า "เราจะไปกั บท่ าน
ด้ วย" เขาก็ออกไปลงเรื อทั นที
แต่ คืนนั7 นเขาจับปลาไม่ ได้ เลย
4แต่ ครั7 นรุ่ งเช้ าพระเยซู ประทับ
ยืนอยู่ ท2ีฝ2ั ง แต่ เหล่ าสาวกไม่ ร้ ู ว่า
เป็ นพระเยซู
พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์
และตรัสสัง เหล่ าสาวก
อวนเต็ มไปด้วยปลา
5พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่ า "ลูก
เอ๋ย มีอาหารบ้ างหรือเปล่ า" เขา
ทู ลตอบพระองค์ว่า "ไม่ มี"
6พระองค์ ตรั ส กั บเขาทั7 งหลาย
ว่ า "จงทอดอวนลงทางด้ านขวา
เรือเถิด แล้ วจะได้ ปลาบ้ าง" เขา
จึ งทอดอวนลงและได้ ปลาเป็ น
อันมากจนลากอวนขึ7 นไม่ ได้

21
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Christ Appears to
Disciples in Galilee
After these things Jesus
shewed himself again to
the disciples at the sea of
Tiberias; and on this wise
shewed he himself.
2 There were together Simon
Peter, and Thomas called
Didymus, and Nathanael of
Cana in Galilee, and the sons
of Zebedee, and two other of
his disciples.
Fishing Without Success
3 Simon Peter saith unto
them, I go a fishing. They say
unto him, We also go with
thee. They went forth, and
entered into a ship immediately; and that night they
caught nothing.
4 But when the morning was
now come, Jesus stood on the
shore: but the disciples knew
not that it was Jesus.
Jesus Appears and
Instructs His Disciples;
a Net Full of Fish Caught
5 Then Jesus saith unto them,
Children, have ye any meat?
They answered him, No.
6 And he said unto them, Cast
the net on the right side of the
ship, and ye shall find. They
cast therefore, and now they
were not able to draw it for the
multitude of fishes.

21
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7 สาวกคนที2 พระเยซู ทรงรั ก จึ ง
บอกเปโตรว่ า "เป็ นองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ า" เมื2 อซีโมนเปโตรได้ ยิน
ว่ าเป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เขาก็
หยิ บเสื7 อคลุ มชาวประมงของเขา
มาสวมรัดไว้ (เพราะเขาเปลือย
เปล่ าอยู่ ) แล้ วก็กระโดดลงทะเล
8แต่ สาวกอื2 นๆนั7 นนั2 งเรื อเล็กๆ
มา ลากอวนที2ติดปลาเต็มนั7 นมา
ด้ วย (เพราะเขาอยู่ ไม่ ห่ างจาก
ฝั2 งนั ก ไกลประมาณหนึ2 งร้ อย
เมตรเท่านั7 น)
9เมื2 อเขาขึ7 นมาบนฝั2 ง เขาก็เห็น
ถ่ านติดไฟอยู่ และมีปลาวางอยู่
ข้ างบนและมีขนมปั ง
10 พระเยซู ตรั สกั บเขาทั7 งหลาย
ว่ า "เอาปลาที2ได้ เมื2 อกี7 น7 ี มาบ้ าง"
11 ซี โมนเปโตรจึ ง ไปลากอวน
ขึ7 นฝั2 ง อวนติดปลาใหญ่ เต็ม มี
หนึ2 งร้ อยห้ าสิ บสามตั ว และถึ ง
มากอย่ างนั7 นอวนก็ไม่ ขาด
พระเยซู ทรงเลี0 ยงเหล่ าสาวก
12 พระเยซู ตรั สกั บเขาทั7 งหลาย
ว่ า "เชิ ญมารั บประทานอาหาร
กั นเถิ ด" และในพวกสาวกไม่ มี
ใครกล้ าถามพระองค์ ว่ า "ท่ าน
คื อผู้ ใด" เพราะเขารู้ อยู่ ว่าเป็ น
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
13 พระเยซู ทรงเข้ ามาหยิ บขนม
ปั งแจกให้ เขาและทรงหยิ บปลา
แจกด้ วย
14 นี2 เป็ นครั7 งที2 สามที2 พระเยซู
ทรงสํา แดงพระองค์ แก่ พวก
สาวกของพระองค์ หลั งจากที2
พระองค์ทรงคืนพระชนม์
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7 Therefore that disciple
whom Jesus loved saith unto
Peter, It is the Lord. Now
when Simon Peter heard that
it was the Lord, he girt his
fisher's coat unto him, (for he
was naked,) and did cast himself into the sea.
8 And the other disciples came
in a little ship; (for they were
not far from land, but as it
were two hundred cubits,)
dragging the net with fishes.
9 As soon then as they were
come to land, they saw a fire
of coals there, and fish laid
thereon, and bread.
10 Jesus saith unto them,
Bring of the fish which ye
have now caught.
11 Simon Peter went up, and
drew the net to land full of
great fishes, an hundred and
fifty and three: and for all
there were so many, yet was
not the net broken.
Jesus Feeds the Disciples
12 Jesus saith unto them,
Come and dine. And none of
the disciples durst ask him,
Who art thou? knowing that it
was the Lord.
13 Jesus then cometh, and
taketh bread, and giveth them,
and fish likewise.
14 This is now the third time
that Jesus shewed himself to
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"ซี โมน...ท่ านรักเราหรื อ"
15 เมื2 อรั บประทานอาหารเสร็จ
แล้ วพระเยซู ตรัสกั บซีโมนเปโตร
ว่ า "ซี โมนบุ ตรชายโยนาห์ เอ๋ ย
ท่ า นรั กเรามากกว่ าพวกเหล่ า นี7
หรื อ" เขาทู ลตอบพระองค์ ว่ า
"ถู กแล้ ว พระองค์ เจ้ าข้ า พระ
องค์ทรงทราบว่ า ข้ าพระองค์รัก
พระองค์" พระองค์ตรัสสั2 งเขาว่ า
"จงเลี7 ยงลูกแกะของเราเถิด"
16 พระองค์ ต รั ส กั บเขาครั7 งที2
สองอี กว่ า "ซี โมนบุ ตรชายโยนาห์ เอ๋ ย ท่ านรั กเราหรื อ" เขา
ทู ลตอบพระองค์ ว่ า "ถู กแล้ ว
พระองค์ เจ้ าข้ า พระองค์ ทรง
ทราบว่ าข้ าพระองค์ รั กพระองค์ "
พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "จงเลี7 ยง
แกะของเราเถิด"
17 พระองค์ ต รั ส กั บเขาครั7 งที2
สามว่ า "ซี โมนบุ ตรชายโยนาห์
เอ๋ ย ท่ านรั กเราหรื อ" เปโตร
ก็เป็ นทุ กข์ ใจที2พระองค์ตรั สถาม
"ท่ านรั ก
เขาครั7 งที2 สามว่ า
เราหรือ" และเขาทู ลพระองค์ว่า
"พระองค์ เจ้ าข้ า พระองค์ ทรง
ทราบทุ กสิ2 ง พระองค์ทรงทราบ
ว่ า ข้ าพระองค์รักพระองค์" พระ
เยซูตรั สกั บเขาว่ า "จงเลี7 ยงแกะ
ของเราเถิด
สาวกจะต้อง
ยอมตามพระเยซู ไป
18 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
เมื2 อท่ านยั งหนุ่ มท่ านคาด
เอวเอง และเดินไปไหนๆตามที2
ท่ านปรารถนา แต่ เมื2 อท่ านแก่
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his disciples, after that he was
risen from the dead.
“Simon...Lovest
Thou Me...?”
15 So when they had dined,
Jesus saith to Simon Peter,
Simon, son of Jonas, lovest
thou me more than these? He
saith unto him, Yea, Lord;
thou knowest that I love thee.
He saith unto him, Feed my
lambs.
16 He saith to him again the
second time, Simon, son of
Jonas, lovest thou me? He
saith unto him, Yea, Lord;
thou knowest that I love thee.
He saith unto him, Feed my
sheep.
17 He saith unto him the third
time, Simon, son of Jonas,
lovest thou me? Peter was
grieved because he said unto
him the third time, Lovest
thou me? And he said unto
him, Lord, thou knowest all
things; thou knowest that I
love thee. Jesus saith unto
him, Feed my sheep.
Disciples Are to
Follow Jesus
18 Verily, verily, I say unto
thee, When thou wast young,
thou girdedst thyself, and
walkedst
whither
thou
wouldest: but when thou shalt
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แล้ วท่ า นจะเหยี ยดมื อ ของท่ าน
ออก และคนอื2 นจะคาดเอว
ท่ า นและพาท่ า นไปที2 ที2 ท่ า นไม่
ปรารถนาจะไป"
19 ที2 พระองค์ ตรั สอย่ างนั7 นเพื2 อ
แสดงว่ า เปโตรจะถวายเกี ยรติ
แด่ พระเจ้ าด้ วยความตายอย่ าง
ไร ครั7 นพระองค์ ตรั สอย่ างนั7 น
แล้ วจึ งสั2 งเปโตรว่ า "จงตามเรา
มาเถิด"
20 เปโตรเหลี ยวหลั งเห็ นสาวก
คนที2พระเยซูทรงรักตามมา คือ
สาวกที2เอนตัวลงที2พระทรวงของ
พระองค์ เมื2 อรั บประทานอาหาร
เย็นอยู่ น7 ั น และทู ลถามว่ า "พระ
องค์เจ้ าข้ า ผู้ ท2ีจะทรยศพระองค์
คือใคร"
21 เมื2 อเปโตรเห็ นสาวกคนนั7 น
จึงทู ลถามพระเยซูว่า "พระองค์
เจ้ าข้ า คนนี7 จะเป็ นอย่ างไร"
22 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "ถ้ า
เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรามา
นั7 น จะเป็ นเรื2 องอะไรของท่ าน
เล่ า ท่านจงตามเรามาเถิด"
23 เหตุ ฉะนั7 นคําที2 ว่ า สาวกคน
นั7 นจะไม่ ตาย จึงลือไปท่ามกลาง
พวกพี2 น้อง แต่ พระเยซูมิได้ ตรัส
แก่ เขาว่ า "สาวกคนนั7 นจะไม่
ตาย" แต่ ตรัสว่ า "ถ้ าเราอยากจะ
ให้ เขาอยู่ จนเรามานั7 น จะเป็ น
เรื2 องอะไรของท่านเล่ า"
24 สาวกคนนี7 แหละ ที2 เป็ น
พยานถึ ง เหตุ ก ารณ์ เ หล่ านี7 และ
เป็ นผู้ ที2 เขี ยนสิ2 งเหล่ านี7 ไว้ และ
เราทราบว่ าคําพยานของเขาเป็ น
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be old, thou shalt stretch forth
thy hands, and another shall
gird thee, and carry thee
whither thou wouldest not.
19 This spake he, signifying
by what death he should glorify God. And when he had
spoken this, he saith unto him,
Follow me.
20 Then Peter, turning about,
seeth the disciple whom Jesus
loved following; which also
leaned on his breast at supper,
and said, Lord, which is he
that betrayeth thee?
21 Peter seeing him saith to
Jesus, Lord, and what shall
this man do?
22 Jesus saith unto him, If I
will that he tarry till I come,
what is that to thee? follow
thou me.
23 Then went this saying
abroad among the brethren,
that that disciple should not
die: yet Jesus said not unto
him, He shall not die; but, If I
will that he tarry till I come,
what is that to thee?
24 This is the disciple which
testifieth of these things, and
wrote these things: and we
know that his testimony is
true.
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ความจริง
25 มี อี ก หลายสิ2 งที2 พระเยซู ไ ด้
ทรงกระทํา ถ้ าจะเขี ยนไว้ ให้
หมดทุ กสิ2 ง ข้ าพเจ้ าคาดว่ า
แม้ หมดทั7 งโลกก็ น่ าจะไม่ พอไว้
หนังสือที2จะเขียนนั7 น เอเมน
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25 And there are also many
other things which Jesus did,
the which, if they should be
written every one, I suppose
that even the world itself could
not contain the books that
should be written. Amen.

