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ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย
ยอหน์

เถิง แม้วา่ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี บ่ ได้ บอก จ้ือ ของ ผู้ เขียน ไว้
แต่ ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ ผู้ เขียน หนังสือ ข่าวดี 
เล่ม น้ี คือ ยอหน์ ใน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี มี ก๋าน อา้ง เถิง �สาวก 
ต้ี พระเยซู ฮกั� หลาย เต้ือ ผู้ เชีย่ว ชาญ ส่วน ใหญ่ หนั วา่ หมาย 
เถิง ยอหน์ ต้าน ได้ อา้ง เถิง ตัว๋ เก่า ยอหน์ เป๋น ลูก ของ เศเบดี 
กับ เป๋น อา้ย ของ ยากอบ ผู้ เชีย่ว ชาญ ส่วน ใหญ่ ก๊ึด วา่ หนังสือ 
ข่าวดี เล่ม น้ี ได้ เขียน หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-96 หนังสือ ข่าวดี 
เล่ม น้ี เป๋น เล่ม สุดต๊าย ต้ี ได้ เขียน ไว้

คน ถือ กัน๋ วา่ ยอหน์ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ต้ี เมือง เอ
เฟซัส ยอหน์ บอก จุด ประสงค์ ของ ก๋าน เขียน น้ี ใน บท ต้ี 20:31
ไว ้วา่ �แต่ ต้ี ได้ เขียน สิง่ หมู่ น้ี ลง ไป ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ เจ้ือ วา่
พระเยซู เป๋น พระครสิต์ คือ พระบุตร ของ พระเจ้า และ ถ้า ใผ 
วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร�์ ต้าน ได้ เขียน เถิง คน ต้ี 
อยู ่นอก ดินแดน ปาเลสไตน์

หนังสือ ข่าวดี ต้ี ยอหน์ ได้ เขียน น้ี ต่าง กัน๋ จาก หนังสือ ข่าวดี 
สาม เล่ม แรก โดย ต้ี ยอหน์ บ่ ได้ เล่า เรือ่ง กํา เผียบ ของ พระ
เยซู เหมือน สาม เล่ม ก่อน หน้า น้ี แตน ต้ี จะ เล่า เก่ียวกับ กํา
เผียบ ของ พระเยซู ยอหน์ ได้ เล่า เถิง หมาย สําคัญ เจ็ด อยา่ง 
ต้ี พระเยซู เยยีะ กับ ได้ บันทึก กํา หลาย กํา ต้ี พระเยซู อู ้เก่ียว กับ 
พระองค์ เอง พระองค์ อู ้วา่ �เฮา เป๋น� เจ้น �เฮา เป๋น ความ 
เป่งแจ้ง ของ โลก� �เฮา เป๋น ตาง น้ัน เป๋น ความ จรงิ กับ เป๋น 
จีวติ� ใน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ยงั ได้ บันทึก กํา ของ พระเยซู ต้ี 
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บ่ มี ใน สาม เล่ม แรก หมาย สําคัญ ตึงหมด ต้ี พระเยซู เยยีะ กับ 
กํา ต้ี พระองค์ อู ้เถิง พระองค์ เอง ต้ี ยอหน์ ได้ เขียน บอก ไว ้น้ัน ก็ 
แสดง หื้อ หนั วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ

พระกํา ได้ เกิด มา เป๋น มนษุย์
1 ก่อน ต้ี พระเจ้า จะ สรา้ง โลก น้ี ก็ มี ผู้ ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ พระกํา

อยู ่แล้ว พระกํา อยู ่กับ พระเจ้า กับ เป๋น พระเจ้า ตวย 2 พระกํา 
อยู ่กับ พระเจ้า ตัง้แต่ เม่ือ เก๊าหวัที 3 พระเจ้า ใจ๊ พระกํา สรา้ง 
กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน กู้ สิง่ ต้ี เกิด น้ัน บ่ มี อะหยงั เลย ต้ี เกิด นอก เหนือ 
จาก พระกํา 4พระกํา เป๋น เก๊า เหงา้ จีวติ กับ จีวติ น้ัน ก็ นํา ความ 
เป่งแจ้ง มา หื้อ กู้ คน 5 ความ เป่งแจ้ง ส่อง เข้า มา ใน ความ มืด
แต่ ความ มืด เยยีะ หื้อ ความ เป่งแจ้ง ดับ บ่ ได้

6 พระเจ้า ได้ ส่ง ป้อจาย มา คน น่ึง จ้ือ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา
7 ต้าน มา เป๋น พยาน หื้อ ความ เป่งแจ้ง น้ัน เป้ือ กู้ คน จะ ได้ 
เจ้ือ ความ เป่งแจ้ง น้ัน โดย กํา พยาน ของ ต้าน 8 ยอหน์ บ่ ใจ้ 
ความ เป่งแจ้ง น้ัน แต่ ต้าน มา เป๋น พยาน หื้อ ความ เป่งแจ้ง 
น้ัน 9 พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น ความ เป่งแจ้ง แต๊ ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ คน หนั 
ความ จรงิ เรือ่ง พระเจ้า น้ัน ก่ําลัง เข้า มา ใน โลก

10 พระองค์ น้ัน อยู ่ใน โลก น้ี เถิงแม้ วา่ พระเจ้า สรา้ง โลก 
ขึ้น มา โดย พระองค์ แต่ ก็ บ่ มี ใผ ใน โลก น้ี ฮู้ จัก พระองค์
11 พระองค์ ได้ มา ต้ี บ้านเมือง ของ พระองค์ แต่ ป้ี น้อง จาว 
บ้าน ของ พระองค์ ก็ ยงั บ่ ยอม ฮบั พระองค์ 12 แต่ ใผ ต้ี ยอม
ฮบั และ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ พระองค์ ก็ หื้อ สิทธิ ์เขา เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า 13 บ่ ใจ้ ลูก ต้ี เกิด จาก คน กาวา่ เกิด จาก ความ ต้อ
งก๋าน ตาง ก๋าย กาวา่ เกิด จาก ความ ต้องก๋าน ของ ป้อแม่ แต่ 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ลูก ของ พระองค์
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14 พระ กํา ได้ มา เกิด เป๋น คน และ อยู ่ต้า มก๋าง หมู่ เฮา
พระองค์ มี พระคุณ กับ ความ จรงิ เก่ียวกับ พระเจ้า อยา่ง เต๋ม 
ล้น แล้ว หมู่ เฮา เกย หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระบุตร องค์ เดียว 
ต้ี มา จาก พระบิดา 15 ยอหน์ เป๋น พยาน เรือ่ง ของ พระองค์ 
และ ฮอ้งเอิน้ บอก คน ตังหลาย วา่ �คน น้ี คือ คน ต้ี เฮา เกย อู ้
เถิง วา่ �ผู้ ต้ี มา เม่ือ ลูน เฮา จะ เป๋น คน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ ตัว๋ 
เฮา ยอ้น วา่ ต้าน มี อยู ่ก่อน ต้ี เฮา จะ เกิด แหม� �

16 พระองค์ มี พระคุณ เต๋ม ล้น ก็ เลย ป๋ัน ปอน หื้อ หมู่ เฮา 
บ่ ขาด เลย 17 พระเจ้า ได้ หื้อ บท บัญญัติ ของ พระองค์ ผ่าน ตาง 
โมเสส แต่ หื้อ พระคุณ กับ ความ จรงิ เก่ียวกับ พระองค์ ผ่าน 
ตาง พระเยซู ครสิต์ 18 บ่ มี ใผ เกย หนั พระเจ้า มี ก้า พระบุตร 
องค์ เดียว ของ พระเจ้า ต้ี เป๋น พระเจ้า เอง กับ อยู ่ใก้ พระบิดา
ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ฮูจั้ก พระเจ้า

ยอหน์ เป๋น พยาน เรือ่ง พระเยซู
19 น่ี เป๋น กํา พยาน ของ ยอหน์ เม่ือ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ใน กรุง 

เยรูซาเล็ม ส่ง หมู่ ปุโรหติ กับ หมู่ เลว ีไป หา ยอหน์ หมู่ เขา มา 
ถาม ยอหน์ วา่ �ต้าน เป๋น ใผ�

20 ยอหน์ ยอมฮบั อยา่ง เปิดเผย กับ บอก ความ จรงิ กับ เขา 
วา่ �เฮา บ่ ใจ้ พระครสิต์�

21 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �ถ้า จา อัน้ เป๋น เอ ลี ยาห ์
กา� ยอหน์ ก็ บอก วา่ �บ่ ใจ้� หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �เป๋น ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน ต้ี เฮา กอย ถ้า อยู ่กา�ก
ยอหน์ ก็ บอก วา่ �บ่ ใจ้�
ก 1:21 1:21 ฉธบ� 18:15,18
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22 หมู่ เขา ก็ เลย ถาม วา่ �แล้ว ต้าน เป๋น ใผ กัน๋ แน่ บอก หื้อ 
เฮา ฮู ้กํา เฮา ต้อง ป๊ิก ไป ตอบ คน ต้ี ใจ๊ เฮา มา ต้าน วา่ ต้าน เป๋น 
ใผ�

23 ยอหน์ ก็ เลย ตอบ ต๋าม อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ต้ี ได้ อู ้ไว ้วา่
�เฮา เป๋น เสียง ฮอ้งเอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่

จง แป๋ง หน ตาง ซ่ือ ๆ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�ข
24 บาง คน ต้ี หมู่ ฟาริสี ส่ง มา 25 ถาม วา่ �ถ้า ต้าน บ่ ใจ้ พระ
ครสิต์ บ่ ใจ้ เอลียาห์ กับ บ่ ใจ้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
คน น้ัน แล้ว จาใด ต้าน เถิง หื้อ บัพติศมา กับ คน ตังหลาย�

26 ยอหน์ ก็ ตอบ วา่ �เฮา หื้อ บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ จะ มี แหม 
ผู้ น่ึง ใน หมู่ ต้าน ต้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ฮู้จัก วา่ เป๋น ใผ 27 ต้าน เป๋น ผู้ 
ต้ี จะ มา เม่ือลูน เฮา แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตัว๋ เฮา ยงั 
บ่ สมควร จะ เยยีะ จาอัน้ เลย�

28 เหตุก๋ารณ์ น้ี เกิด ขึ้น ต้ี หมู่ บ้าน เบธานี เผิก ตัง วนัออก ของ 
แม่น้ํา จอรแ์ดน ต้ี ยอหน์ ก่ําลัง หื้อ บัพติศมา อยู่

29 แหม วนั น่ึง ยอหน์ หนั พระ เยซู เตียว ซ่ือ มา ตาง เขา
ยอหน์ ก็ เอิน้ วา่ �หัน้ ลอ ลูก แกะ ของ พระเจ้า๑ ต้ี จะ มา ฮบั เอา 
โต้ษ บาป ของ โลก ไป 30 คน น้ี คือ คน ต้ี เฮา เกย อู ้เถิง วา่ �จะ 
มี คน น่ึง มา เม่ือ ลูน เฮา จะ เป๋น คน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ ตัว๋ เฮา
ยอ้น วา่ ต้าน มี อยู ่ก่อน ต้ี เฮา จะ เกิด แหม� 31 ตัว๋ เฮา ก็ บ่ ฮู ้วา่ 
ต้าน เป๋น ใผ แต่ ต้ี เฮา หื้อ บัพติศมา ด้วย น้ํา ก็ เป้ือ จะ เปิดเผย 
หื้อ จาว อสิราเอล ได้ ฮูจั้ก ต้าน�

32-33 ยอหน์ ก็ อู ้เป๋น พยาน แหม วา่ �เฮา บ่ ฮู ้วา่ ต้าน ผู้ น้ัน 
เป๋น ใผ แต่ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา หื้อ บัพ ติศมา ด้วย น้ํา เกย บอก วา่
ข 1:23 1:23 อสย� 40:3 ๑ 1:29 1:29 พระคัมภีร์
ไทย ฉบับ มาตรฐาน ใจ๊ กํา วา่ พระเมษโปดก 
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�เม่ือ ต้าน หนั พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ลง มา อยู ่กับ ใผ คน 
น้ัน ละ จะ เป๋น คน หื้อ บัพติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์
แล้ว เฮา ได้ หนั พระวญิญาณ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ มี ฮูปฮา่ง 
เหมือน นกก๋าแก๋ ลง มา อยู ่กับ ป้อจาย คน น้ี 34 เฮา หนั เรือ่ง น้ี 
กับ ต๋า ตัว๋เก่า เป๋น พยาน ได้ วา่ คน น้ี เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า 
แต๊ ๆ �

สาวก รุน่ แรก ของ พระเยซู
35 ต่อ มา แหม วนั น่ึง ยอหน์ ก่ําลัง ยนื อยู ่กับ สาวก ของ เขา 

สอง คน 36 เม่ือ ยอหน์ หนั พระเยซู เตียว ก๋าย ไป ก็ อู ้วา่ �หัน้ ลอ
ลูก แกะ ของ พระเจ้า�

37 เม่ือ สาวก สอง คน น้ัน ได้ ยนิ จาอัน้ ก็ เตียว ตวย พระเยซู 
ไป 38 พระเยซู ก็ งวา้ย มา แล้ว หนั เขา สอง คน เตียว ตวย มา
พระองค์ ก็ ถาม วา่ �ต้าน ต้องก๋าน อะหยงั� แล้ว หมู่ เขา ก็ ตอบ 
วา่ �รบับี� ( หมายเถิง อาจ๋ารย ์) �ต้าน พัก อยู ่ต้ี ไหน�

39 พระ เยซู ก็ บอก วา่ �ตวย มา ผ่อ แล่� แล้ว สาวก ของ 
ยอหน์ สอง คน ก็ ตวย พระเยซู ไป ต้ี อยู ่ของ พระองค์ ต๋อน น้ัน 
เป๋น เวลา ส่ี โมง แลง แล้ว หมู่ เขา ก็ เลย อยู ่ตวย พระเยซู จ๋น เส้ี
ยง วนั น้ัน

40 อนัดรูว์ น้องบ่าว ของ ซีโมน เปโตร เป๋น คน น่ึง ใน สอง คน 
น้ัน ต้ี ได้ ยนิ ยอหน์ อู้ แล้ว ตวย พระเยซู ไป 41 อยา่ง แรก ต้ี อนั
ดรูว ์เยยีะ ก็ คือ ไป หา ซีโมน อา้ย ของ เขา แล้ว อนัดรูว ์ก็ เล่า หื้อ 
ซีโมน ฟัง วา่ �เฮา ได้ ปะ กับ พระ เมสสิยาห ์แล้ว� ( พระ เมสสิ
ยาห ์แป๋ วา่ พระครสิต์ )

42 อนัดรูว ์ก็ ปา ซีโมน ไป ปะ พระเยซู บ่ากอง พระเยซู หนั ซี
โมน ก็ อู ้วา่ �ต้าน คือ ซีโมน ลูกบ่าว ของ ยอหน์ แต่ คน จะ ฮอ้ง 
ต้าน วา่ เคฟาส� ( คือ เปโตร ต้ี แป๋ วา่ บ่าหนิ ใหญ่ )
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ฮอ้ง ฟีลิป กับ นาธานาเอล
43 แหม วนั น่ึง พระเยซู ตัดสิน ใจ๋ จะ ไป แควน้ กาลิลี แล้ว 

พระองค์ ก็ ไป หา ฟีลิป อู ้กับ เขา วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� 44 ฟี
ลิป เป๋น คน เมือง เบธไซดา เหมือน อนัดรูว ์กับ เปโตร 45 แล้ว 
ฟีลิป ก็ ไป หา นาธานาเอล แล้ว บอก เขา วา่ �เฮา ได้ ปะ คน น้ัน 
ต้ี โมเสส เขียน เถิง ใน บท บัญญัติ กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ได้ เขียน เถิง ต้าน ไว ้ตวย คือ เยซู จาว เมือง นาซาเรธ็ ต้ี 
เป๋น ลูกบ่าว ของ โยเซฟ�

46 แล้ว นาธานาเอล ก็ อู ้วา่ �นาซาเรธ็ น่ัน หนะ ก๋า ของ ดี อะ
หยงั จะ มา จาก เมือง นาซาเรธ็ ได้� ฟีลิป ก็ บอก วา่ �ตวย เฮา 
มา ผ่อ แล่�

47 บ่า กอง พระองค์ หนั นา ธา นา เอล เตียว เข้า มา หา
พระองค์ ก็ อู ้วา่ �น่ี ลอ จาว อสิราเอล แต๊ ๆ ต้ี บ่ ขี้ จุ เลย�

48 นาธานาเอล ก็ ถาม วา่ �ต้าน ฮูจั้ก เฮา ได้ จาใด� พระเยซู 
ก็ บอก วา่ �เฮา หนั ต้าน อยู ่ป๊ืน เก๊า บ่าเด่ือ ก่อน ต้ี ฟีลิป ไป ฮอ้ง 
ต้าน แหม�

49 นาธานาเอล ก็ บอก วา่ �อาจ๋ารย์ ต้าน เป๋น พระบุตร ของ 
พระเจ้า กับ เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว อสิราเอล แต๊ ๆ �

50พระเยซู ก็ อู ้แหม วา่ �ต้ี ต้าน เจ้ือ น้ี ก็ ยอ้น เฮา บอก วา่ เฮา 
หนั ต้าน อยู ่ป๊ืน เก๊า บ่าเด่ือ กา แต่ ต้าน จะ ได้ หนั สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก 
เหลือ น้ี แหม� 51 พระองค์ ก็ อู ้ต่อ แหม วา่ �เฮา จะ บอก ความ 
จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ หนั ต๊องฟ้า เปิด ออก 
เป๋น ฮอ่ม กับ จะ หนั ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู ่บน 
บุตรมนษุย�์ค

2
งาน แต่งงาน ต้ี หมู่ บ้าน คานา

ค 1:51 1:51 ปฐก� 28:10-22
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1 ใน วนั ต้ี สาม มี งาน แต่งงาน ต้ี หมู่ บ้าน คานา ใน แควน้ กา
ลิลี แม่ ของ พระเยซู ก็ อยู ่ต้ี หัน้ 2 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ได้ฮบั 
เจิญ ไป งาน น้ี ตวย 3 บ่ากอง เหล้า องุน่ หมด แม่ ของ พระเยซู ก็ 
มา บอก พระองค์ วา่ �เหล้า องุน่ หมด แล้ว เน่อ�

4 พระเยซู ก็ บอก วา่ �แม่ เหย มา บอก เฮา เยยีะ หยงั บ่ ใจ้ 
เรือ่ง ของ เฮา� แล้ว พระเยซู ก็ บอก แหม วา่ �ยงั บ่ เถิง เวลา 
ของ เฮา เต้ือ�

5 แล้ว แม่ พระเยซู ก็ ไป บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �เยซู สัง่ เยยีะ อะ
หยงั ก็ หื้อ เยยีะ ต๋าม ต้ี เป้ิน สัง่ เน่อ�

6 มี โอง่ หนิ ใส่ น้ํา ตัง้ อยู ่หัน้ หก แก่น แต่ ละ แก่น ใส่ น้ํา ได้ 
ประมาณ แปด สิบ เถิง รอ้ย ซาว ลิตร ไว ้สําหรบั พิธ ีซ่วย มือ ซ่วย 
ตีน๋ ก่อน กิน๋ ข้าว ต๋าม ธรรมเนียม ของ จาว ยวิฅ

7 แล้ว พระเยซู ก็ มา บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �ตัก น้ํา ใส่ โอง่ หื้อ เต๋ม 
เปียง ปาก ตึงหมด น้ัน เลย� คน ฮบัใจ๊ ก็ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ 
พระเยซู

8 เสรจ็ แล้ว พระเยซู ก็ บอก วา่ �ตัก ไป หื้อ ป้องาน เต๊อะ� คน 
ฮบัใจ๊ ก็ ตัก น้ํา ใน โอง่ หนิ น้ัน ไป หื้อ ป้องาน จิม

9 เม่ือ ป้อ งาน ได้ จิม น้ํา ต้ี ก๋าย เป๋น เหล้า องุน่ แล้ว เขา ก็ 
สงสัย วา่ เหล้า องุน่ น้ี มา จาก ไหน ( แต่ หมู่ คน ฮบัใจ๊ ต้ี ตัก น้ํา น้ัน 
ฮู ้) แล้ว ป้องาน ก็ ฮอ้ง เจ้าบ่าว มา อู ้วา่ 10 �ใผ ๆ ก็ เอา เหล้า องุน่ 
ดี ต้ี สุด มา หื้อ แขก กิน๋ กัน๋ ก่อน เม่ือ กิน๋ ได้ นัก แล้ว ก็ ก้อย เอา 
เหล้า บ่ ดี มา หื้อ แต่ ต้าน เก็บ เหล้า องุน่ ต้ี ดี ต้ี สุด มา จ๋น บ่าเด่ียว 
น้ี�

11 น่ี เป๋น หมายสําคัญ เต้ือ แรก ของ พระเยซู พระองค์ เยยี
ะ ต้ี หมู่บ้าน คานา ใน แควน้ กาลิลี หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ เจ้ือ วางใจ๋ 
ใน พระองค์ ยอ้น ได้ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์
ฅ 2:6 2:6 มก� 7:1-4
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12 หลัง จาก น้ัน แล้ว พระองค์ ก็ ไป เมือง คา เป อร นา อุม 
พรอ้ม แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แล้ว อยู ่
ต้ี หัน้ แหม บ่ ก่ี วนั

พระเยซู ไล่ หมู่ ก๊า ขาย ออก จาก พระวหิาร
13 เม่ือ ใก้ เถิง งาน ปัสกา ของ จาว ยวิ พระเยซู ก็ เตียว ตาง 

ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม 14 ใน บรเิวณ พระวหิาร พระองค์ ก็ หนั 
หมู่ คน ขาย งวั ขาย แกะ กับ ขาย นกก๋าแก๋ ต้ี ไว ้สําหรบั เป๋น 
เครือ่งปู่จา คน แลก เหรยีญ ก็ น่ัง อยู ่ตวย หมู่ เขา 15 พระองค์ ก็ 
เอา เจ้ือก แป๋ง เป๋น แส้ ไล่ เหบิ หมู่ เขา ออก จาก พระวหิาร ตึง 
แกะ ตึง งวั แล้ว พระองค์ ก็ ถอก เหรยีญ กับ ป๊ึด โต๊ะ ของ คน 
แลก เหรยีญ เหยี หมด 16 พระองค์ ก็ วา่ หื้อ คน ขาย นกก๋าแก๋ 
วา่ �ขน คัว ออก ไป หื้อ หมด หา้ม มา เยยีะ บ้าน พระบิดา ของ 
เฮา หื้อ ก๋าย เป๋น กาด�

17 กํา น้ัน สาวก ก็ ก๊ึด เถิง กํา ใน พระคัมภีร ์ต้ี วา่ �ความ จงฮกั 
ภักดี ต้ี มี ต่อ บ้าน ของ พระเจ้า เยยีะ หื้อ ตัว๋ เฮา วอดวาย เส้ียง 
หมด�ฆ

18 เม่ือ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ หนั จาอัน้ ก็ มา วา่ หื้อ พระองค์ วา่
�ต้าน มี สิทธิ ์อะหยงั มา เยยีะ จาอี้ แน่ จรงิ ก็ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์
ต้ี แสดง เถิง อาํนาจ ของ ต้าน หื้อ ผ่อ กํา ลอ�

19 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ตุ๊บ พระวหิาร น้ี ขวา้ง เหยี แล่ แล้ว 
เฮา จะ แป๋ง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วนั�

20 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ วา่ �พระ วหิาร น้ี ใจ๊ เวลา แป๋ง ตึง ส่ี 
สิบ หก ป๋ี แล้ว ต้าน จะ แป๋ง ใหม่ ใน สาม วนั อัน้ น้อ� 21 แต่ 
พระวหิาร ต้ี พระองค์ อู ้เถิง ก็ คือ ตัว๋ ของ พระองค์ 22 หลัง จาก 
พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ สาวก ก็ จํา๋ ได้ วา่
ฆ 2:17 2:17 สดด� 69:9
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พระองค์ เกย อู ้จาอี ้ไว้ แล้ว หมู่ เขา ก็ เจ้ือ พระคัมภีร ์กับ เจ้ือ กํา 
อู ้ของ พระองค์

23 หละหวา่ง งาน ปัส กา พระองค์ ก็ อยู ่ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม
แล้ว ก็ มี แหม หลาย คน มา เจ้ือ กับ วางใจ๋ พระองค์ เม่ือ ได้ หนั 
ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี พระองค์ เยยีะ 24 แต่ พระองค์ บ่ ได้ ไว ้วางใจ๋ 
ใน ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา เลย ยอ้น วา่ พระองค์ ฮู้ จัก กู้ คน ดี
25 บ่ ต้อง มี ใผ มา บอก พระองค์ วา่ ใจ๋ คน เป๋น จาใด ยอ้น วา่ 
พระองค์ ฮู ้จิตใจ๋ ของ คน กู้ คน ดี

3
พระเยซู กับ นิโคเดมัส

1 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ นิโคเดมัส เป๋น สมาชกิ หมู่ ฟารสีิ กับ 
เป๋น ผู้ นํา จาว ยวิ คน น่ึง 2 เขา มา หา พระเยซู ต๋อน เม่ือคืน อู ้กับ 
พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น อาจ๋ารย ์ต้ี มา จาก 
พระเจ้า ยอ้น วา่ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี อาจ๋ารย ์เยยีะ บ่ มี ใผ เยยีะ ได้
นอก จาก คน ต้ี พระเจ้า อยู ่ตวย เต้าอัน้� 3 พระเยซู ก็ บอก วา่
�เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ใผ บ่ เกิด ใหม่ ก็ บ่ หนั แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า�

4 นิโคเดมัส ก็ ถาม แหม วา่ �คน เฒ่า แล้ว จะ เกิด ใหม่ ได้ 
จาใด จะ หื้อ มุด เข้า ไป ใน ต๊อง แม่ แล้ว เกิด ออก มา ใหม่ แหม 
รอบ กา�

5 พระเยซู ก็ ตอบ แหม วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่
ถ้า ใผ บ่ ได้ เกิด จาก น้ํา กับ พระวญิญาณ ก็ จะ เข้า แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า บ่ ได้ 6 จีวติ ตาง เน้ือหนัง น้ี มา จาก ป้อ แม่ ของ เฮา แต่ 
จีวติ ตาง ฝ่าย จิตวญิญาณ มา จาก พระวญิญาณ 7 ต้ี เฮา บอก 
วา่ �หมู่ ต้าน จะ ต้อง เกิด ใหม่ น้ัน� ต้าน บ่ ต้อง งดื เนาะ 8 ลม 
ใค่ ป๊ัด ไป ตาง ใด ก็ ป๊ัด ไป ตาง น้ัน ต้าน ได้ ยนิ เสียง ลม แต่ บ่ ฮู ้วา่ 
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มา จาก ไหน กาวา่ จะ ป๊ัด ไป ไหน คน ต้ี เกิด จาก พระวญิญาณ ก็ 
จะ เป๋น จาอัน้ เน่อ�

9 นิโคเดมัส ก็ ถาม แหม วา่ �มัน จะ เป๋น ไป ได้ จาใด�
10 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ก็ เป๋น อาจ๋ารย ์ต้ี จาว อสิราเอล 

นับ หน้า ถือ ต๋า กัน๋ จาใด ต้าน บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง น้ี แหม 11 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ หมู่ เฮา เล่า เรือ่ง ต้ี หมู่ เฮา ได้ ฮู้ กับ เป๋น 
พยาน ใน สิง่ ต้ี ได้ หนั แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม ฮบั กํา พยาน ของ หมู่ 
เฮา 12 น่ี ขนาด เฮา อู ้เถิง เรือ่ง ใน โลก น้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ยอม เจ้ือ 
เลย แล้ว ถ้า เฮา อู ้เถิง เรือ่ง ใน สวรรค์ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง หมู่ ต้าน 
จะ เจ้ือ เฮา กา 13 บ่ มี ใผ เกย ขึ้น ไป บน สวรรค์ นอก จาก คน ต้ี ลง 
มา จาก สวรรค์ เต้าอัน้ ก็ คือ บุตรมนษุย์ 14 เหมือน ต้ี โมเสส ได้ 
ยก ไม้เต๊า ต้ี มี งู ตองแดง ขึ้น ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร จาใด งบุตร
มนษุย ์ก็ จะ ต้อง ถูก ยก ขึ้น จาอัน้ เหมือน กัน๋ 15 เป้ือ วา่ กู้ คน ต้ี 
เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ จะ มี จีวติ นิรนัดร์

16 �ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮกั โลก น้ี นัก ขนาด จึง หื้อ พระ บุตร 
องค์ เดียว ของ พระองค์ เป้ือ กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระบุตร น้ัน จะ 
บ่ ฉิบหาย แต่ มี จีวติ นิรนัดร์ 17 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ ส่ง พระ
บุตร เข้า มา ใน โลก น้ี เป้ือ ตัดสิน ลงโต้ษ คน ใน โลก แต่ มา เป้ือ 
จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 18 คน ใด ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ น้ัน ก็ 
บ่ ถูก ลงโต้ษ แต่ คน ใด ต้ี บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ก็ ได้ ถูก ตัดสิน 
ลงโต้ษ ไป แล้ว ยอ้น เขา บ่ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระบุตร องค์ เดียว 
ของ พระเจ้า 19 น่ี เป๋น วธิ ีต้ี พระเจ้า ใจ๊ ตัดสิน คือ ความ เป่ง
แจ้ง ได้ เข้า มา ใน โลก น้ี แล้ว แต่ คน ก็ ฮกั ความ มืด นัก เหลือ 
ความ เป่งแจ้ง ยอ้น วา่ หมู่ เขา เยยีะ บาป 20 กู้ คน ต้ี เยยีะ บาป 
ก็ จัง ความ เป่งแจ้ง กับ จะ บ่ เข้า มา อยู ่ใน ต้ี แจ้ง ยอ้น วา่ หมู่ เขา 
กัว๋ ความ เป่งแจ้ง จะ เปิดเผย หื้อ หนั ความ บาป ต้ี เขา ได้ เยยีะ 
ง 3:14 3:14 กดว� 21:4-9
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ออก มา 21 แต่ คน ต้ี เยยีะ ต๋าม ต้ี พระเจ้า หนั วา่ ถูกต้อง ก็ เข้า 
มา ใน ต้ี แจ้ง เป้ือ วา่ ความ เป่งแจ้ง จะ เยยีะ หื้อ หนั วา่ สิง่ ต้ี เขา 
เยยีะ น้ัน ก็ ยอ้น เขา เจ้ือฟัง พระเจ้า�

พิธ ีบัพติศมา ของ ยอหน์ กับ ของ พระเยซู
22 หลัง จาก น้ัน พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ เตียว ไป ใน 

แควน้ ยูเดีย แล้ว ก็ ยา้ง กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ กับ หื้อ บัพติศมา กับ คน 
ตังหลาย 23 ส่วน ยอหน์ ก็ ก่ําลัง หื้อ บัพติศมา อยู ่ต้ี หมู่บ้าน อาย
โนน ใก้ หมู่บ้าน สาลิม ยอ้น ต้ี หัน้ มี น้ํา นัก กับ คน ปา กัน๋ มา ฮบั 
บัพติศมา 24 ( เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น ก่อน ต้ี ยอหน์ จะ โดน ยบั ขัง คอก )

25 สาวก ของ ยอหน์ บาง คน เถียง กับ จาว ยวิ คน น่ึง เรือ่ง พิธ ี
ซ่วย มือ ซ่วย ตีน๋ ก่อน กิน๋ ข้าว 26 แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ มา หา 
ยอหน์ บอก ยอหน์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั คน ต้ี อาจ๋ารย ์เกย อู ้เถิง
ต้ี เกย อยู ่กับ อาจ๋ารย ์ฝ่ัง ปู๊น ของ แม่น้ํา จอรแ์ดน บ่าเด่ียว น้ี 
เขา ก่ําลัง หื้อ บัพติศมา อยู่ แล้ว กู้ คน ก็ ปา กัน๋ แห ่ไป หา เขา เหยี 
หมด�

27 ยอหน์ ก็ บอก วา่ �บ่ มี ใผ ได้ ฮบั อะหยงั นอก จาก พระเจ้า 
จะ หื้อ 28 หมู่ ต้าน ก็ เป๋น พยาน ได้ ลอ วา่ เฮา เกย บอก วา่ �เฮา 
บ่ ใจ้ พระครสิต์ แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา ก่อน พระองค์�

29 �เจ้าสาว เป๋น ของ เจ้าบ่าว แต่ เป้ือน เจ้าบ่าว ต้ี ถ้า ฟัง อยู่
ก็ มี ความ สุข เม่ือ ได้ ยนิ เสียง เจ้าบ่าว ก็ เหมือน เฮา ต้ี มี ความ 
สุข เม่ือ ได้ ยนิ เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น กับ พระเยซู 30 พระองค์ ต้อง ยิง่
ใหญ่ ขึ้น แล้ว ตัว๋ เฮา ก็ ต้อง หน้อย ลง

ผู้ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์
31 �ผู้ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ ก็ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง

ส่วน คน ต้ี มา จาก โลก ก็ เป๋น ของ โลก อู ้ก้า เรือ่ง ของ โลก เต้า
อัน้ แต่ ผู้ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ น้ัน เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง
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32 พระองค์ เป๋น พยาน ใน สิง่ ต้ี พระองค์ ได้ หนั ได้ ยนิ มา แต่ 
ก็ บ่ มี ใผ ยอม ฮบั กํา พยาน ของ พระองค์ 33 ส่วน คน ต้ี ยอม
ฮบั กํา พยาน น้ัน ก็ แสดง วา่ เขา เจ้ือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า วา่ 
เป๋น ความ จรงิ 34 ยอ้น วา่ ผู้ ต้ี พระเจ้า ใจ๊ มา น้ัน อู ้กํา ต้ี มา 
จาก พระเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า หื้อ พระวญิญาณ กับ พระองค์ 
อยา่ง เต๋ม ต้ี บ่ มี ขีด จํา๋กัด เลย 35 พระเจ้า ฮกั พระบุตร กับ หื้อ 
พระองค์ ควบคุม กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 36 คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระบุตร 
น้ัน ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ แต่ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ฟัง พระบุตร ก็ บ่ หนั จีวติ นิ
รนัดร์ ป๋าย บ่ ปอ พระเจ้า จะ ลง โต้ษ เขา ตลอด ไป�

4

พระเยซู อู ้กับ แม่ญิง จาว สะมาเรยี
1 พระเยซู ฮู ้เรือ่ง ต้ี หมู่ ฟาริสี ได้ ข่าว วา่ �พระเยซู มี สาวก 

กับ หื้อ บัพติศมา นัก เหลือ ยอหน์� 2 (แต๊ ๆ พระเยซู บ่ ใจ้ เป๋น 
คน หื้อ บัพติศมา แต่ สาวก ของ พระองค์ เป๋น คน เยยีะ หื้อ )
3พระองค์ ก็ เลย ออก จาก แควน้ ยูเดีย ป๊ิก ไป แควน้ กาลิลี แหม 
เต้ือ 4 แต่ จะ ต้อง ก๋าย ไป ตาง แควน้ สะมาเรยี ก่อน

5 ใน แควน้ สะมาเรยี พระองค์ เตียวตาง ไป เถิง เมือง สิคาร ์
ใก้ ๆ กับ ต้ี ดิน ของ ยาโคบ ต้ี เขา ได้ หื้อ กับ โยเซฟ ลูกบ่าว ของ เขา 
ไว้ 6 น้ําบ่อ ของ ยาโคบ อยู ่ต้ี หัน้ แล้ว พระเยซู เตียว มา อดิ แก่
ก็ เลย น่ัง ยา้ง ต้ี หัน้ ต๋อน น้ัน เป๋น เวลา เต้ียง วนั 7 มี แม่ญิง จาว 
สะมาเรยี คน น่ึง มา ตัก น้ํา ต้ี น้ําบ่อ น้ัน พระเยซู ก็ เลย อู ้กับ นาง 
วา่ �เฮา ขอ กิน๋ น้ํา หน้อย เต๊อะ� 8 ต๋อน น้ัน พระเยซู อยู ่ต้ี หัน้ 
คน เดียว ยอ้น วา่ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ออก ไป ซ้ือ ของกิน๋ ใน 
เมือง
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9 แม่ญิง จาว สะมาเรยี ก็ อู ้วา่ �ต้าน เป๋น จาว ยวิ ข้าเจ้า เป๋น 
แม่ญิง จาว สะมาเรยี จาใด ต้าน มา ขอ น้ํา ข้าเจ้า กิน๋� ( เขา อู ้
จาอี้ ยอ้น วา่ จาว ยวิ บ่ ยุง่ เก่ียว อะหยงั กับ จาว สะมาเรยี )

10 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ถ้า เจ้า ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ หื้อ อะหยงั กับ 
เจ้า พ่อง กับ ฮู ้วา่ คน ต้ี ขอ น้ํา เจ้า เป๋น ใผ เจ้า ก็ จะ ขอ จาก เขา
แล้ว เขา คน น้ัน ก็ จะ หื้อ น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ กับ เจ้า�

11 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ต้าน เจ้า ต้าน บ่ มี อะหยงั ตัก 
น้ํา สัก อยา่ง น้ําบ่อ น้ี ก็ เลิก็ แล้ว ต้าน จะ เอา น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ น้ัน 
ลุก ไหน มา� 12 �ต้าน เป๋น ใหญ่ เหลือ ยาโคบ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน 
ของ เฮา ต้ี เป๋น คน ขุด น้ําบ่อ น้ี กา ตัว๋ ยาโคบ ลูก ๆ กับ หมู่ สัตว ์
ของ เขา ก็ กิน๋ น้ํา จาก บ่อ น้ี กัน๋ ตึงหมด�

13 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �กู้ คน ต้ี กิน๋ น้ํา จาก น้ําบ่อ น้ี ก็ จะ อยาก 
กิน๋ น้ํา แหม 14 แต่ คน ต้ี ได้ กิน๋ น้ํา ต้ี เฮา จะ หื้อ ก็ จะ บ่ อยาก 
กิน๋ น้ํา แหม ยอ้น วา่ น้ํา ต้ี เฮา จะ หื้อ น้ัน ก็ ก๋าย เป๋น ต๋าน้ํา ต้ี ไหล 
บ่ หยุด ใน ตัว๋ เขา กับ จะ หื้อ เขา มี จีวติ นิรนัดร�์

15 แม่ญิง คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �ต้าน เจ้า ขอ น้ํา น้ี หื้อ กับ ข้าเจ้า 
เต๊อะ ข้าเจ้า จะ ได้ บ่ อยาก กิน๋ น้ํา แหม กับ บ่ ต้อง ป๊ิก มา ตัก น้ํา ต้ี 
น้ําบ่อ น้ี แหม ตวย�

16 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �ไป ฮอ้ง ผัว ของ เจ้า มา ต้ี น่ี ลอ�
17 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ข้าเจ้า บ่ มี ผัว� พระองค์ ก็ บอก 

วา่ �เออ แม่น แต๊ ละ ต้ี เจ้า อู ้มา วา่ บ่ มี ผัว 18 ยอ้น วา่ เจ้า มี ผัว 
มา แล้ว หา้ คน คน ต้ี อยู ่กิน๋ ตวย กัน๋ บ่าเด่ียว น้ี ก็ บ่ ใจ้ ผัว ของ เจ้า
ต้ี เจ้า อู ้มา ก็ แม่น แต๊ ละ�

19 แม่ญิง คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �ต้าน เจ้า ข้าเจ้า หนั แล้ว วา่ ต้าน 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 20 หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน 
ของ เฮา ได้ นมัสก๋าน บน ดอย น้ี แต่ หมู่ ต้าน จาว ยวิ บอก วา่ ต้ี ต้ี 
ต้อง นมัสก๋าน อยู ่กรุง เยรูซาเล็ม ปู๊น ก่อน�
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21 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �หื้อ เจ้ือ เฮา เต๊อะ สัก วนั น่ึง คน ตัง
หลาย จะ บ่ นมัสก๋าน พระบิดา ก้า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม กาวา่ บน 
ดอย น้ี เต้าอัน้ 22 หมู่ จาว สะมาเรยี บ่ ฮู้ จัก พระเจ้า ต้ี ตัว๋ เก่า 
นมัสก๋าน แต่ หมู่ เฮา จาว ยวิ ฮูจั้ก พระเจ้า ต้ี เฮา นมัสก๋าน ยอ้น 
วา่ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน ก็ มา โดย ตาง จาว ยวิ 23 แต่ 
เวลา น้ัน ก็ ใก้ มา แผว แล้ว บ่าเด่ียวน้ี ก็ มา แผว แล้ว ตวย ต้ี 
คน นมัสก๋าน พระเจ้า อยา่ง แต๊ จรงิ จะ นมัส ก๋าน พระบิดา 
โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ กับ นมัสก๋าน ต๋าม ความ จรงิ
พระเจ้า ตวย เซาะ หา คน จาอี ้เนาะ ต้ี จะ มา นมัสก๋าน พระองค์ 
จาอัน้ 24 พระเจ้า เป๋น พระวญิญาณ จาอัน้ คน นมัสก๋าน ต้อง 
นมัสก๋าน โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ กับ นมัสก๋าน ต๋าม 
ความ จรงิ�

25 แม่ญิง คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �ข้าเจ้า ฮู ้วา่ พระ เมสสิยาห์ ( ต้ี ฮอ้ง 
วา่ พระครสิต์ ) จะ มา เม่ือ พระองค์ มา เถิง ก็ จะ อธบิาย กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง หื้อ เฮา ฮู�้

26 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �เฮา ต้ี ก่ําลัง อู ้กับ เจ้า น่ี ลอ เป๋น คน 
น้ัน�

27 แล้ว ต๋อน น้ัน หมู่ สาวก ก็ ป๊ิก มา ปอดี หมู่ เขา ก็ งดื ต้ี หนั 
พระเยซู ก่ําลัง อู ้อยู ่กับ แม่ญิง แต่ ก็ บ่ มี ใผ ถาม พระองค์ วา่
�พระองค์ ใค่ ได้ อะหยงั จาก แม่ญิง คน น้ัน กาวา่ เยยีะ หยงั 
พระองค์ ไป อู ้กับ เขา�

28 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ละ น้ําหม้อ แล้ว ก็ เข้า ไป บอก คน ใน เมือง 
วา่ 29 �มา ผ่อ กํา ลอ ป้อจาย คน ต้ี บอก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ตัว๋ ข้าเจ้า 
เกย เยยีะ ต้าน แม่น พระครสิต์ ละ ก้า� 30 หมู่ คน ก็ ปา กัน๋ ออก 
จาก เมือง ไป หา พระองค์

31หละหวา่ง น้ัน หมู่ สาวก ก็ ออ้นวอน พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์
กิน๋ อะหยงั พ่อง เต๊อะ�
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32 แต่ พระองค์ ก็ บอก วา่ �เฮา มี ของกิน๋ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ฮู�้
33 หมู่ สาวก ก็ ถาม กัน๋ วา่ �มี คน เอา ของกิน๋ มา หื้อ อาจ๋ารย ์

แล้ว กา�
34 พระองค์ ก็ บอก วา่ �ของกิน๋ ของ เฮา ก็ คือ เยยีะ ต๋าม 

ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา กับ เยยีะ ก๋าน ของ 
พระองค์ หื้อ แล้ว 35 หมู่ ต้าน มี กํา ต้ี บอก วา่ �กอย ถ้า แหม ส่ี 
เดือน ก็ จะ เก่ียว ข้าว ได้ แล้ว� แต่ เฮา บอก ต้าน วา่ หื้อ มืน ต๋า 
ผ่อ โต้ง หัน้ ลอ บ่าเด่ียว น้ี ข้าว ก็ เหลือง ฮะ เหลือง ฮา่ม พรอ้ม 
เก่ียว ได้ แล้ว 36 ต๋อน น้ี คน เก่ียว ก่ําลัง ฮบั ก้า จ้าง กับ ก่ําลัง 
ฮอม พืช ผล น้ัน ไว ้สําหรบั จีวติ นิรนัดร์ คน ปูก กับ คน เก่ียว ก็ 
เลย มี ความ สุข ฮว่ม กัน๋ 37 จาอัน้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ต้ี วา่ �คน 
น่ึง ปูก แหม คน น่ึง เก่ียว� 38 เฮา ใจ๊ หมู่ ต้าน ไป เก่ียว ใน สิง่ ต้ี 
หมู่ ต้าน บ่ ได้ ใจ๊ แฮง เยยีะ แต่ คน อื่น ได้ ใจ๊ แฮง เยยีะ เอา ไว้ แล้ว 
หมู่ ต้าน ก็ ได้ ฮบั ประโยชน์ จาก แฮง ของ เขา�

39 จาก กํา พยาน ของ แม่ญิง คน น้ัน ต้ี วา่ �ป้อจาย คน น้ี 
บอก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ตัว๋ ข้าเจ้า เกย เยยีะ� ก็ เยยีะ หื้อ จาว สะมา
เรยี หลาย คน ใน เมือง น้ัน เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ 40 เม่ือ จาว 
สะมาเรยี มา หา พระองค์ หมู่ เขา ได้ ฮอ้ง ขอ หื้อ พระองค์ ยา้ง 
อยู ่กับ หมู่ เขา แล้ว พระองค์ ก็ ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ แหม สอง วนั 41 กํา 
อู ้ของ พระองค์ ก็ เยยีะ หื้อ คน แหม หลาย คน มา เจ้ือ วางใจ๋ ใน 
พระองค์

42 แล้ว จาว เมือง ก็ บอก แม่ญิง คน น้ัน วา่ �ตัง้แต่ น้ี หมู่ เฮา 
เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู บ่ ใจ้ ยอ้น กํา พยาน ของ เจ้า อยา่ง เดียว แต่ 
ยอ้น วา่ หมู่ เฮา ได้ ยนิ กับ หู และ ได้ ฮู ้วา่ ต้าน คน น้ี เป๋น พระ ผู้ 
จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ โลก แน่ ๆ �

พระเยซู ฮกัษา ลูกบ่าว ของ ข้าราชก๋าน
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43หลัง จาก ยา้ง อยู ่แควน้ สะมาเรยี สอง วนั พระเยซู ก็ เตียว 
ตาง ไป แควน้ กาลิลี ต่อ 44 ( พระองค์ เกย อู ้ไว ้วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า จะ บ่ ได้ฮบั เกียรติ ต้ี บ้าน เมือง ของ ตัว๋ เก่า )
45 เม่ือ พระองค์ มา แผว แควน้ กาลิลี จาว กาลิลี ก็ มา ต้อนฮบั 
พระองค์ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ ไป ฮว่ม งาน ปัสกา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม
กับ ได้ หนั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระเยซู เยยีะ ต้ี หัน้

46 พระเยซู ก็ ป๊ิก ไป หมู่บ้าน คานา ใน แควน้ กาลิลี แหม เต้ือ 
น่ึง ต้ี หัน้ เป๋น หมู่บ้าน ต้ี พระองค์ เกย เป่ียน น้ํา หื้อ เป๋น เหล้า 
องุน่ ต้ี หัน้ มี ข้าราชก๋าน คน น่ึง ลูกบ่าว ของ เขา อยู ่ต้ี เมือง คา
เปอรนาอุม บ่ สบาย หนัก 47 เม่ือ ข้าราชก๋าน คน น้ัน ได้ ยนิ 
วา่ พระเยซู ลุก จาก แควน้ ยูเดีย มา แควน้ กาลิลี เขา ก็ ฟ่ัง ไป 
ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ มา ฮกัษา ลูกบ่าว ของ เขา ต้ี ก่ําลัง จะ 
ต๋าย แล้ว 48 พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน บ่ หนั หมาย
สําคัญ กับ ก๋าน อศัจ๋รรย ์เหยี ก่อน ก็ จะ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา�

49 ข้าราชก๋าน คน น้ัน ก็ บอก พระองค์ วา่ �ต้าน ครบั ขอ ไป 
จ้วย ลูก เฮา ก่อน ต้ี เขา จะ ต๋าย กํา เต๊อะ�

50 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ป๊ิก เมือ บ้าน เหยี ลูกบ่าว ต้าน จะ 
หาย� เขา ก็ เจ้ือ กํา อู ้ของ พระองค์ แล้ว ก็ ป๊ิก บ้าน ไป 51 ใน หละ
หวา่ง ตาง ต้ี เขา ป๊ิก น้ัน เขา ก็ ปะ กับ หมู่ คน ฮบัใจ๊ หมู่ เขา มา ส่ง 
ข่าว วา่ �ลูกบ่าว ต้าน ยงัแควน ขึ้น แล้ว�

52 เขา ก็ ถาม คน ฮบัใจ๊ วา่ �ยงัแควน ตัง้แต่ เม่ือ ใด ละ� คน
ใจ๊ ก็ บอก วา่ �ไข้ ซวา่ง ตัง้แต่ บ่าย โมง ตะวา แล้ว�

53 ป้อ คน น้ัน ก็ เข้าใจ๋ วา่ เป๋น เวลา ต้ี พระเยซู อู ้วา่ �ลูกบ่าว 
ต้าน จะ หาย� ยอ้น จาอัน้ ตัว๋ เขา กับ กู้ คน ใน ครอบครวั ก็ มา 
เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์
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54 น่ี เป๋น หมายสําคัญ เต้ือ ต้ี สอง ต้ี พระเยซู เยยีะ ตัง้แต่ 
ออก จาก แควน้ ยูเดีย มา แควน้ กาลิลี

5
พระเยซู ฮกัษา โรค ต้ี สระน้ํา

1 หลัง จาก น้ัน พระเยซู ก็ เตียว ขึ้น ไป ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ 
ไป ฮว่ม งาน ของ จาว ยวิ 2 ใน กรุง เยรูซาเล็ม มี สระน้ํา อยู ่ใก้ ๆ
ปะตู๋ ต้ี จ้ือ วา่ ปะตู๋ แกะ ภาษา ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �เบธซาธา� ต้ี หัน้ 
มี ศาลา หา้ หลัง 3 แล้ว ก็ มี คน เจ็บ คน ป่วย นัก ขนาด ต้ี นอน อยู ่
ใน ศาลา ต่าง ๆ น้ัน คือ คน ต๋าบอด คน เป๋น งอ่ย กับ คน เป๋น 
อมัพาต๒ 5 ต้ี หัน้ มี ป้อจาย คน น่ึง บ่ สบาย ได้ สาม สิบ แปด 
ป๋ี แล้ว 6 เม่ือ พระเยซู หนั เขา นอน อยู ่ต้ี หัน้ พระเยซู ก็ ฮู ้วา่ 
ป้อจาย คน น้ี บ่ สบาย มา เมิน พระองค์ ก็ เลย อู ้กับ เขา วา่ �ใค่ 
อยาก หาย ก่อ�

7 ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ครบั เม่ือ น้ํา เป๋น คล่ืน ก็ บ่ มี 
ใผ จ้วย เอา เฮา ลง ไป สัก คน ต๋อน เฮา กัน๊ จะ ลง คน อื่น ก็ ลู่ ลง ไป 
เหยี ก่อน กู้ เต้ือ�

8 พระเยซู ก็ เลย ตอบ วา่ �ลุก ขึ้น แล้ว แบก ต้ีนอน ของ เจ้า 
เตียว ไป เต๊อะ� 9 ป้อจาย คน น้ี ก็ หาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย แล้ว 
แบก ต้ีนอน เตียว ไป

วนั ต้ี เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น เป๋น วนั สะบาโต 10 ผู้นํา จาว ยวิ ก็ อู ้กับ 
ป้อจาย คน ต้ี หาย วา่ �ต้ี ต้าน แบก ต้ีนอน เตียว ไป เตียว มา ใน 
วนั สะบาโต ฮู ้ก่อ มัน ผิด บท บัญญัติ�

11 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �คน ต้ี ฮกัษา เฮา บอก หื้อ เก็บ ต้ี
นอน เตียว ไป เต๊อะ�
๒ 5:3 5:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 4 ต้ี วา่ �ยอ้น วา่
จะ มี ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า มา ก๋วน น้ํา ต้ี สระ น้ัน เป๋น บาง เต้ือ เม่ือ น้ํา เป๋น คล่ืน
ใผ ต้ี ลง ไป ใน สระ ก่อน เป๋น คน เก๊า ก็ จะ หาย จาก โรค ต้ี เป๋น อยู�่
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12 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ถาม แหม กํา วา่ �ใผ เป๋น คน อู ้จาอัน้�
13 แต่ ป้อจาย คน น้ัน บ่ ฮู ้วา่ คน ต้ี ฮกัษา เขา จ้ือ อะหยงั ยอ้น 

พระเยซู เตียว หาย เข้า ไป ใน หมู่ คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ แล้ว
14 หลังจาก น้ัน พระเยซู ก็ ปะ เขา แหม เต้ือ ใน พระวหิาร

พระองค์ ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ต๋อน น้ี ต้าน ก็ หาย ดี แล้ว หื้อ ยา้ง เยยีะ 
บาป เหยี เป้ือ บ่ หื้อ ความ ตุ๊ก นัก เหลือ น้ี เกิด ขึ้น กับ ต้าน แหม�

15 แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ ไป บอก หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ วา่ พระเยซู 
เป๋น คน ฮกัษา เขา หื้อ หาย

16 จา อัน้ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ตัง้ เก๊ า ค่ํา พระองค์ ยอ้น วา่ 
พระองค์ เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี ใน วนั สะบาโต

17 พระ เยซู ก็ บอก วา่ �พระ บิดา ของ เฮา เยยี ะ ก๋าน อยู ่
ตลอด แล้ว เฮา ต้อง เยยีะ ก๋าน ตลอด ตวย� 18 ยอ้น จาอี้ หมู่ 
ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ซ้ํา ก๊ึด จะ ฆ่า พระองค์ ยอ้น พระองค์ บ่ ได้ ยา้ง เยยี
ะ ก๋าน ใน วนั สะบาโต ป๋าย บ่ ปอ พระองค์ ยงั ฮอ้ง พระเจ้า วา่ เป๋น 
พระบิดา ของ ตัว๋ เก่า แหม ก็ เต้า กับ เป๋น ก๋าน ยก ตัว๋ เก่า เต้า กับ 
พระเจ้า

สิทธ ิอาํนาจ ของ พระบุตร
19 พระ เยซู บอก กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ วา่ �เฮา บอก ความ 

จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ พระบุตร เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋ เก่า บ่ ได้
พระองค์ เยยีะ ได้ ก้า สิง่ ต้ี หนั พระบิดา เยยีะ เต้าอัน้ ยอ้น วา่ อะ
หยงั ต้ี พระบิดา เยยีะ พระบุตร ก็ เยยีะ ตวย 20ยอ้น วา่ พระบิดา 
ฮกั พระบุตร เลย หื้อ พระบุตร หนั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระบิดา เยยีะ
แล้ว พระองค์ จะ หื้อ พระบุตร หนั สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ น้ี แหม
เป๋น สิง่ ต้ี พระบุตร จะ เยยีะ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ งดื 21 เหมือน 
กับ ต้ี พระบิดา เยยีะ หื้อ คน ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
พระบุตร ก็ จะ หื้อ จีวติ กับ ใผ ก็ ได้ ต้ี พระองค์ ใค่ โผด หื้อ เหมือน 
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กัน๋ 22 พระบิดา บ่ ตัดสิน ใผ แต่ พระองค์ มอบ สิทธ ิอาํนาจ ตึง
หมด ใน ก๋าน ตัดสิน หื้อ พระบุตร 23 เป้ือ หมู่ คน ตึง หมด จะ หื้อ 
เกียรติ พระบุตร เหมือน ต้ี หมู่ เขา หื้อ เกียรติ พระบิดา คน ต้ี 
บ่ หื้อ เกียรติ พระบุตร หมู่ เขา ก็ บ่ หื้อ เกียรติ พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ พระ
บุตร มา ตวย

24 �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี ฟัง กํา เฮา 
และ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา เขา ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ กับ 
จะ บ่ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ยอ้น วา่ เขา ได้ ป๊น จาก ความ ต๋าย ไป มี 
จีวติ นิรนัดร ์แล้ว 25 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่
เวลา น้ัน ก็ ใก้ มา แผว บ่าเด่ียวน้ี ก็ มา แผว แล้ว ตวย ต้ี คน ต๋าย 
จะ ได้ ยนิ เสียง พระบุตร ของ พระเจ้า คน ต้ี ได้ ยนิ แล้ว เจ้ือฟัง
ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร์ 26 พระบิดา เป๋น บ่อเกิด ของ จีวติ ตึงหมด
กับ ได้ หื้อ พระบุตร ของ พระองค์ เป๋น บ่อเกิด ของ จีวติ เหมือน 
กัน๋ 27 พระบิดา มอบ สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน ลงโต้ษ 
หื้อ พระบุตร ของ พระองค์ ยอ้น วา่ พระบุตร ก็ เป๋น บุตรมนษุย ์
ตวย 28 หมู่ ต้าน บ่ ต้อง งดื ใน เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ เวลา ใก้ จะ มา แผว 
แล้ว ต้ี คน ต๋าย จะ ได้ยนิ เสียง บุตรมนษุย์ 29 แล้ว ปา กัน๋ ออก 
มา จาก อุโมงค์ ฝังศพ คน ต้ี เยยีะ ดี ก็ เป๋น ขึ้น มา เป้ือ ฮบั จีวติ นิ
รนัดร์ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา เป้ือ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ

ผู้ ต้ี เป๋น กํา พยาน หื้อ พระเยซู
30�เฮา จะ เยยีะ อะหยงั ต๋าม ใจ๋ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ พระเจ้า สัง่ จาใด

เฮา ก็ ตัดสิน ไป จาอัน้ แล้ว กํา ตัดสิน ของ เฮา ก็ ยุติธรรม ยอ้น 
วา่ เฮา เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา บ่ ใจ้ ต๋าม ใจ๋ 
ของ ตัว๋ เก่า

31 �ถ้า เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เก่า กํา พยาน ของ เฮา ก็ เจ้ือถือ 
บ่ ได้ 32 แต่ เฮา มี ผู้ น่ึง เป๋น พยาน หื้อ เฮา เฮา ฮู ้วา่ กํา พยาน ของ 
พระองค์ เรือ่ง เฮา น้ัน เป๋น ความ จรงิ
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33 �หมู่ ต้าน ได้ ส่ง คน ไป หา ยอหน์ แล้ว ยอหน์ ก็ ได้ อู ้กํา 
พยาน เรือ่ง เฮา ต้ี เป๋น ความ จรงิ 34 ต้ี เฮา อู ้จาอี ้บ่ ใจ้ วา่ เฮา ต้อง 
หื้อ คน มา เป๋น พยาน หื้อ แต่ เป้ือ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เจ้ือ เฮา แล้ว 
รอด ป๊น บาป โต้ษ 35 ยอหน์ เป๋น เหมือน โกม ไฟ ต้ี ต๋าม ส่อง แสง
หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ต้ี จะ ฮบั แสง ของ ยอหน์ แล้ว จ้ืนจม ยนิดี กับ แสง 
น้ัน ได้ กํา น่ึง

36 �แต่ เฮา มี กํา พยาน ต้ี ยิง่ ใหญ่ นัก เหลือ กํา พยาน ของ 
ยอหน์ ยอ้น วา่ ก๋าน ต้ี พระบิดา มอบ หื้อ เฮา เยยีะ จ๋น แล้ว คือ 
กํา สัง่ สอน กับ หมายสําคัญ ต้ี เฮา ก่ําลัง เยยีะ อยู่ ก๋าน น้ี เป๋น 
พยาน หื้อ เฮา วา่ พระบิดา เป๋น ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 37 พระบิดา ผู้ ต้ี 
ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น พยาน หื้อ เฮา ตวย หมู่ ต้าน บ่ เกย ได้ ยนิ เสียง
บ่ เกย หนั ฮูปฮา่ง ของ พระองค์ 38 กํา อู ้ของ พระองค์ ก็ บ่ อยู ่ใน 
ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ เจ้ือ วางใจ๋ ผู้ ต้ี พระบิดา ส่ง มา
39 หมู่ ต้าน ตัง้ใจ๋ ฮํ่าเฮยีน พระคัมภีร์ ยอ้น ก๊ึด วา่ หมู่ ต้าน จะ ปะ 
ตาง ต้ี จะ ได้ฮบั จีวติ นิรนัดร ์ใน น้ัน พระคัมภีร ์น้ี ละ มี กํา เขียน 
เถิง เฮา 40 แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม มา หา เฮา เป้ือ ฮบั จีวติ นิรนัดร์

41 �เฮา บ่ สนใจ๋ กํา ยกยอ่ง ของ คน 42 ยอ้น เฮา ฮูจั้ก หมู่ ต้าน 
กับ ฮู ้วา่ ใน ใจ๋ หมู่ ต้าน บ่ ได้ ฮกั พระเจ้า แต๊ ๆ 43 เฮา มา ใน นาม 
ของ พระบิดา หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม ฮบั เฮา แต่ ถ้า มี คน มา อู ้ใน นาม 
ตัว๋ เก่า หมู่ ต้าน ก็ จะ ยอม ฮบั เขา เหยี 44 หมู่ ต้าน จะ เจ้ือ เฮา 
ได้ จาใด ยอ้น หมู่ ต้าน ซอบ ยกยอ่ง กัน๋ แต่ บ่ สนใจ๋ เซาะ หา กํา 
ยกยอ่ง ต้ี มา จาก พระเจ้า องค์ เดียว 45บ่ ต้อง ก๊ึด วา่ เฮา จะ ฟ้อง 
หมู่ ต้าน ต่อหน้า พระบิดา หมู่ ต้าน หวงั จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ 
โดย เจ้ือ ฟัง บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ โมเสส คน เนียะ จะ เป๋น 
คน ฟ้อง หมู่ ต้าน 46 ถ้า หมู่ ต้าน เจ้ือ โมเสส แต๊ ๆ ต้าน ก็ จะ เจ้ือ 
เฮา ตวย ยอ้น โมเสส ได้ เขียน เถิง ตัว๋ เฮา 47 แต่ ถ้า ต้าน บ่ เจ้ือ 
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ใน สิง่ ต้ี โมเสส เขียน แล้ว ต้าน จะ เจ้ือ กํา อู ้ของ เฮา ได้ จาใด�

6
พระเยซู เล้ียง คน หา้ ปัน คน

1 หลังจาก น้ัน พระเยซู ก็ ข้าม ไป แหม เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ 
กาลิลี ( มี แหม จ้ือ วา่ ทะเลสาบ ทิเบเรยีส ) 2 มี คน นัก ขนาด 
ตวย พระองค์ ไป ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ หนั หมายสําคัญ ต้ี พระองค์ 
ได้ ฮกัษา คน บ่ สบาย 3-4 ต๋อน น้ัน ใก้ จะ เถิง งาน ปัสกา ของ จาว 
ยวิ พระองค์ ได้ เตียว ขึ้น ไป บน ดอย แล้ว น่ัง อยู ่กับ หมู่ สาวก 
ของ พระองค์

5 เม่ือ พระองค์ เหงย หน้า ขึ้น มา ก็ หนั หมู่ คน เป๋น จํา๋นวน นัก 
ปา กัน๋ มา หา พระองค์ ก็ อู ้กับ ฟีลิป วา่ �เฮา จะ ซ้ือ ของกิน๋ ต้ี ไหน 
เถิง จะ ปอ เล้ียง คน ตึงหมด น้ี� 6 ( พระองค์ ถาม เป้ือ ลองใจ๋ ฟี
ลิป แต๊ ๆ แล้ว พระองค์ ฮู ้วา่ จะ เยยีะ จาใด )

7 ฟีลิป ก็ บอก วา่ �ก้าจ้าง สอง รอ้ย วนั ยงั บ่ ปอ ซ้ือ ของ กิน๋ 
หื้อ หมู่ เขา กิน๋ กัน๋ คน ละ หน้อย เลย�

8 สาวก แหม คน น่ึง ของ พระองค์ จ้ือ อนัดรูว์ น้องบ่าว ซีโมน 
เปโตร บอก วา่ 9 �มี หละออ่น ป้อจาย คน น่ึง เขา มี เข้าหนมปัง 
บารเ์ลย ์หา้ ก้อน กับ ป๋า แหม สอง ตัว๋ แต่ มอกอี ้ตึง บ่ ปอ เล้ียง 
คน ตึงหมด�

10 ต้ี หัน้ มี หญ้า เปียง อยู่ พระเยซู ก็ เลย อู ้กับ หมู่ สาวก วา่
�บอก หื้อ หมู่ เขา น่ัง ลง� แล้ว กู้ คน ก็ ปา กัน๋ น่ัง ลง ( นับ ก้า ป้อ
จาย ได้ ประมาณ หา้ ปัน คน ) 11 แล้ว พระเยซู ก็ เอา เข้าหนม
ปัง มา เม่ือ อธษิฐาน ขอบคุณ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ หกั แจก 
หื้อ กู้ คน ต้ี น่ัง อยู ่กิน๋ กัน๋ เต๋ม ต้ี แล้ว พระองค์ ก็ เอา ป๋า มา เยยีะ 
อยา่ง เดียว กัน๋
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12 หลัง จาก กู้ คน กิน๋ อิม่ แล้ว พระองค์ ก็ บอก หมู่ สาวก วา่
�เก็บ เข้าหนมปัง ต้ี เหลือ มา หื้อ หมด จะ ได้ บ่ เสีย ของ� 13แล้ว 
หมู่ สาวก ก็ ไป เก็บ ต้ี เหลือ ต้ี มา จาก เข้าหนมปัง บารเ์ลย ์หา้ 
ก้อน น้ัน ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋ม ๆ

14 คน ตังหลาย เม่ือ หนั หมายสําคัญ ต้ี พระองค์ เยยีะ ก็ ปา 
กัน๋ อู ้วา่ �คน น้ี ต้อง เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน 
น้ัน ต้ี วา่ กัน๋ วา่ จะ เข้า มา ใน โลก น้ี แน่ ๆ � 15 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ 
เขา จะ ค่ําเข หื้อ พระองค์ ไป เป๋น กษัตรยิ ์ของ หมู่ เขา พระองค์ 
ก็ เลย ลัก ขึ้น ไป บน ดอย คน เดียว

พระเยซู เตียว บน น้ํา
16 ตก เม่ือแลง มา หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ไป ต้ี ทะเลสาบ

17 แล้ว ลง เฮอื ข้าม ฟาก ไป เมือง คาเปอรนาอุม ยอ้น วา่ ต๋อน 
น้ัน มืด แล้ว แต่ พระเยซู ก็ ยงั บ่ มา หา หมู่ เขา 18 แล้ว ลมหลวง 
ก็ ป๊ัด มา เยยีะ หื้อ ทะเลสาบ มี คล่ืน แฮง ขนาด 19 เม่ือ เฮอื ออก 
จาก ฝ่ัง มา ได้ สัก หา้ หก กิโลเมตร หมู่ สาวก ก็ หนั พระ เยซู 
ก่ําลัง เตียว มา บน น้ํา เข้า มา ใก้ เฮอื หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ กัว๋ ขนาด
20 พระเยซู ก็ บอก วา่ �น่ี เฮา เน่อ บ่ ถ้า กัว๋� 21 แล้ว หมู่ เขา ก็ 
เต๋ม ใจ๋ ฮบั พระองค์ ขึ้น เฮอื แล้ว เฮอื ก็ เถิง ฝ่ัง ต้ี เขา จะ ไป ปอ ดี

หมู่ คน ปา กัน๋ เซาะ หา พระเยซู
22ตก แหม วนั คน จํา๋นวน นัก ต้ี ยงั อยู ่แหม เผิก น่ึง หนั วา่ วนั 

ก่อน หน้า น้ัน ต้ี หัน้ มี เฮอื ก้า ลํา เดียว กับ ฮู ้วา่ หมู่ สาวก เต้าอัน้ 
ต้ี ลง เฮอื ลํา น้ัน ไป แต่ พระเยซู บ่ ได้ ลง ไป ตวย 23 แล้ว มี เฮอื ลํา 
อื่น ต้ี ลุก มา จาก เมือง ทิเบเรยีส เข้า มา จอด ฝ่ัง ใก้ ๆ ต้ี หมู่ เขา ได้ 
กิน๋ เข้าหนมปัง หลัง จาก พระเยซู อธษิฐาน ขอบคุณ พระเจ้า 
แล้ว 24 บ่ากอง หมู่ เขา หนั วา่ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก บ่ อยู ่ต้ี หัน้
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ก็ ปา กัน๋ ลง เฮอื ลํา น้ัน ไป ตวย เซาะหา พระองค์ ต้ี เมือง คาเปอร
นาอุม

พระเยซู เป๋น ของ กิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ นิรนัดร์
25 เม่ือ หมู่ เขา ปะ พระเยซู แหม เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ หมู่ 

เขา ก็ ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ต้าน มา เม่ือ ใด ละ�
26 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 

วา่ ต้ี หมู่ ต้าน ตวย เซาะ หา เฮา บ่ ใจ้ วา่ หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ หมาย
สําคัญ ต้ี หมู่ ต้าน หนั แต่ ยอ้น วา่ ได้ กิน๋ เข้า หนม ปัง จ๋น อิม่ 
บ่ ดาย 27 บ่ ถ้า เยยีะ ก๋าน เป้ือ ของกิน๋ ต้ี เน่า บูด ได้ แต่ หื้อ เยยี
ะ ก๋าน เป้ือ ของ กิน๋ ต้ี อยู ่ได้ จ๋น เถิง จีวติ นิรนัดร์ บุตรมนษุย ์จะ 
เป๋น คน หื้อ ของกิน๋ น้ัน กับ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ พระเจ้า พระบิดา 
หื้อ สิทธ ิอาํนาจ กับ บุตรมนษุย ์ต้ี จะ เยยีะ จาอี ้ได้� 28 แล้ว หมู่ 
เขา ก็ ถาม แหม วา่ �หมู่ เฮา ต้อง เยยีะ อะหยงั เถิง จะ เยยีะ หื้อ 
พระเจ้า ปอใจ๋�

29 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �สิง่ ต้ี พระเจ้า ใค่ หื้อ เยยีะ ก็ คือ เจ้ือ 
วางใจ๋ ผู้ ต้ี พระองค์ ใจ๊ มา�

30 หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �ถ้า จาอัน้ ต้าน จะ เยยีะ หมาย
สําคัญ อะหยงั เป้ือ เฮา จะ ได้ หนั และ เจ้ือ วางใจ๋ ต้าน ได้ ต้าน จะ 
เยยีะ อะหยงั พ่อง 31 ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ได้ กิน๋ มานา จ ใน 
ดินแดน ทุรกัน๋ดาร อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �ต้าน 
ได้ หื้อ ของ กิน๋ จาก สวรรค์� �ฉ

32 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 
วา่ บ่ ใจ้ โมเสส ต้ี หื้อ ของกิน๋ จาก สวรรค์ น้ัน กับ ต้าน แต่ เป๋น 
พระบิดา ของ เฮา ต้ี หื้อ ของกิน๋ ต้ี แต๊ จรงิ จาก สวรรค์ กับ หมู่ 
จ 6:31 6:31 อพย� 16:4 ฉ 6:31 6:31 สดด� 78:24
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ต้าน 33 ยอ้น วา่ ของกิน๋ ต้ี พระเจ้า หื้อ น้ัน ก็ คือ ผู้ ต้ี ลง มา จาก 
สวรรค์ แล้ว หื้อ จีวติ กับ โลก น้ี�

34 หมู่ เขา ก็ อู ้วา่ �ต้าน ครบั ต่อไป น้ี ขอ ของกิน๋ น้ัน หื้อ หมู่ 
เฮา ตวย เต๊อะ�

35 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ คน ต้ี มา หา 
เฮา ก็ จะ บ่ อยาก กิน๋ ข้าว แหม แล้ว คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา ก็ จะ 
บ่ อยาก กิน๋ น้ํา แหม เลย 36 เหมือน กับ ต้ี เฮา เกย บอก หมู่ ต้าน 
วา่ หมู่ ต้าน ได้ หนั เฮา แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยงั บ่ เจ้ือ เฮา 37 กู้ คน ต้ี พระ
บิดา หื้อ เฮา จะ มา หา เฮา ใผ ต้ี มา หา เฮา เฮา จะ บ่ ละ บ่ ขวา้ง 
เขา 38 ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ ลง มา จาก สวรรค์ เป้ือ เยยีะ ต๋าม ใจ๋ 
ตัว๋ เก่า แต่ มา เป้ือ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา 
มา 39 ความ ต้องก๋าน ของ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ คือ ฮกัษา กู้ คน ต้ี 
พระองค์ หื้อ เฮา ไว ้บ่ หื้อ หาย ไป สัก คน เดียว และ เยยีะ หื้อ คน 
หมู่ น้ัน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย 40 ยอ้น วา่ พระ
บิดา ต้องก๋าน หื้อ กู้ คน ต้ี หนั พระบุตร กับ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ 
น้ัน ได้ ฮบั จีวติ นิรนัดร์ และ เฮา จะ เยยีะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย�

41 หมู่ จาว ยวิ ก็ ตัง้เก๊า จ่ม กัน๋ ต้ี พระเยซู อู ้วา่ �เฮา เป๋น ขอ
งกิน๋ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์� 42 และ หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กัน๋ แหม วา่
�น่ี เยซู ลูกบ่าว โยเซฟ บ่ ใจ้ กา ป้อ แม่ ของ เขา เฮา ก็ ฮู้จัก แล้ว 
เขา อู ้ได้ จาใด วา่ �เฮา ลง มา จาก สวรรค์� �

43 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �บ่ ต้อง จ่ม กัน๋ เนาะ 44 บ่ มี ใผ ติดต๋าม เฮา 
ได้ ถ้า พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา บ่ ได้ ปา เขา มา หา เฮา และ เฮา จะ 
เยยีะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย 45 ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน ไว ้วา่ �พระเจ้า จะ สัง่ สอน กู้ 
คน�ช กู้ คน ต้ี ยอม ฟัง พระบิดา กับ เฮยีน ฮู ้จาก พระองค์ เขา 
ช 6:45 6:45 อสย� 54:13
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ตึง มา ติดต๋าม เฮา 46 บ่ มี ใผ เกย หนั พระบิดา นอก จาก ผู้ ต้ี มา 
จาก พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี เกย หนั พระบิดา 47 เฮา จะ บอก ความ 
จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ใผ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา ก็ มี จีวติ นิรนัดร์
48 เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ 49 ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน 
ได้ กิน๋ มานา ใน ต้ี ดินแดน ทุรกัน๋ดาร แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั ต๋าย กัน๋ 
หมด 50 แต่ เฮา เป๋น ของกิน๋ น้ัน ต้ี มา จาก สวรรค์ ถ้า ใผ กิน๋ จะ 
บ่ ต๋าย แหม เลย 51 เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ เซิง่ ลง มา จาก 
สวรรค์ ถ้า ใผ คน ใด กิน๋ ของกิน๋ น้ี เขา จะ มี จีวติ นิรนัดร์ ขอ
งกิน๋ น้ี ก็ คือ เน้ือหนัง ของ เฮา ต้ี เฮา จะ หื้อ คน ใน โลก เป้ือ มี จีวติ 
นิรนัดร ์ได้�

52 จาว ยวิ ก็ ตัง้เก๊า เถียง กัน๋ วา่ �ป้อจาย คน น้ี จะ เอา เน้ือ
หนัง ของ เขา หื้อ หมู่ เฮา กิน๋ ได้ จาใด� 53 พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่
�เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ได้ กิน๋ 
เน้ือหนัง และ กิน๋ เลือด ของ บุตรมนษุย์ ต้าน ก็ บ่ มี จีวติ นิรนัดร์
54 ใผ ต้ี กิน๋ เน้ือหนัง กับ เลือด ของ เฮา ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ และ เฮา 
จะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย 55 ยอ้น วา่ เน้ือ
หนัง ของ เฮา ก็ เป๋น ของกิน๋ ต้ี แต๊ จรงิ กับ เลือด ของ เฮา ก็ เป๋น 
น้ํา ต้ี แต๊ จรงิ 56 ใผ ต้ี กิน๋ เน้ือหนัง และ กิน๋ เลือด ของ เฮา คน น้ัน 
ก็ อยู ่กับ เฮา และ เฮา ก็ อยู ่กับ เขา ตวย 57 เหมือน ต้ี พระบิดา ผู้ 
มี จีวติ อยู ่ใจ๊ เฮา มา และ เฮา มี จีวติ ยอ้น พระบิดา จาอัน้ คน ต้ี 
กิน๋ เน้ือหนัง กับ เลือด ของ เฮา ก็ จะ มี จีวติ ยอ้น เฮา เหมือน กัน๋
58 เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ เซิง่ บ่ เหมือน กับ มานา 
ต้ี ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ได้ กิน๋ แล้ว ก็ ยงั ต๋าย แต่ คน ต้ี 
กิน๋ ของกิน๋ น้ี จะ มี จีวติ นิรนัดร�์ 59 พระเยซู อู ้เรือ่ง น้ี ต๋อน ต้ี 
สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ใน เมือง คาเปอรนาอุม

สาวก หลาย คน เลิก ติดต๋าม พระองค์
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60 บ่ากอง หมู่ สาวก ของ พระองค์ หลาย คน ได้ ยนิ เรือ่ง จา
อัน้ เขา ก็ จ่ม กัน๋ วา่ �ใผ จะ ยอมฮบั กําสอน ยาก ๆ จาอี ้ได้�
61พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา จ่ม กัน๋ เรือ่ง น้ี พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่
�กําสอน น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน บ่ ใค่ เจ้ือ เฮา แหม กา 62 แล้ว หมู่ 
ต้าน จะ วา่ จาใด ถ้า หนั บุตรมนษุย ์ขึ้น ไป บน สวรรค์ ต้ี พระองค์ 
เกย อยู ่มา ก่อน แล้ว 63 พระวญิญาณ หื้อ จีวติ นิรนัดร์ แต่ สิง่ 
ต้ี คน เยยีะ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั เลย กํา อู ้ต้ี เฮา ได้ บอก กับ หมู่ 
ต้าน มา จาก พระวญิญาณ และ หื้อ จีวติ นิรนัดร์ 64 แต่ หมู่ ต้าน 
บาง คน ก็ บ่ เจ้ือ� ( พระเยซู ฮู ้ตัง้แต่ ต้น วา่ คน ไหน บ่ เจ้ือ และ 
คน ไหน จะ หกัหลัง พระองค์� 65 และ พระองค์ ก็ อู ้วา่ �ยอ้น จา
อี้ เฮา เถิง บอก หมู่ ต้าน วา่ บ่ มี ใผ ติดต๋าม เฮา ได้ ถ้า พระบิดา 
บ่ ได้ ปา เขา มา หา เฮา�

66 หลังจาก ต้ี พระเยซู อู ้จาอี้ ก็ มี สาวก หลาย คน ต้ี เลิก ติด
ต๋าม พระองค์

67 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์ วา่
�หมู่ ต้าน ก็ จะ เลิก ติดต๋าม เฮา ตวย กา�

68 ซี โมน เปโตร ก็ บอก พระองค์ วา่ �ถ้า เฮา เลิก ติดต๋าม 
พระองค์ แล้ว จะ หื้อ เฮา ไป ติดต๋าม ใผ แหม พระองค์ มี กํา ต้ี 
หื้อ จีวติ นิรนัดร์ 69หมู่ เฮา เจ้ือ และ ฮู ้วา่ พระองค์ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์
ของ พระเจ้า แต๊ ๆ �

70 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา เลือก หมู่ ต้าน ตึง สิบ สอง 
คน แม่น ก่อ แต่ คน น่ึง จะ เป๋น มาร� 71 ( พระเยซู หมาย เถิง ยู
ดาส ลูกบ่าว ของ ซีโมน อสิคารโิอท ต้ี จะ หกั หลัง พระองค์ เถิง
แม้ วา่ เขา จะ อยู ่ใน หมู่ สาวก สิบ สอง คน ก็ ต๋าม )

7
หมู่ น้อง บ่าว พระเยซู บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์
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1 หลังจาก น้ัน พระเยซู ก็ เตียว ไป ใคว ่แควน้ กาลิลี พระองค์ 
บ่ อยาก ไป แควน้ ยูเดีย ยอ้น วา่ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ เซาะ หา ตาง ต้ี 
จะ ฆ่า พระองค์ 2 ต๋อน น้ัน ใก้ งาน อยู ่เพิง ของ จาว ยวิซ 3 หมู่ 
น้องบ่าว ของ พระองค์ ก็ บอก วา่ �อา้ย น่า จะ ไป แควน้ ยูเดีย
เป้ือ หมู่ สาวก ของ อา้ย จะ ได้ หนั ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี อา้ย เยยี ะ
4 ยอ้น วา่ คน ต้ี ใค่ มี จ้ือ เสียง จะ บ่ เยยีะ อะหยงั ใน ต้ี ลับ ๆ กัน๋
ไหน ๆ อา้ย ก็ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์หมู่ น้ี อยู ่แล้ว ก็ หื้อ คน ตึง โลก 
ฮู ้ไป เลย ก่า� 5 แม้ แต่ น้อง บ่าว ของ พระองค์ ยงั บ่ เจ้ือ วางใจ๋ 
พระองค์ เลย 6 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ยงั บ่ เถิง เวลา ของ เฮา เต้ือ
แต่ หมู่ น้อง ไป เวลา ไหน ก็ ได้ 7 คน ใน โลก น้ี เขา บ่ มี อะหยงั หื้อ 
จัง หมู่ น้อง แต่ หมู่ เขา จัง เฮา ยอ้น เฮา บอก วา่ หมู่ เขา เยยีะ บ่ ดี
8 หมู่ น้อง ไป กัน๋ เต๊อะ เฮา ยงั บ่ พรอ้ม ต้ี จะ ไป เต้ือ ยอ้น ยงั บ่ เถิง 
เวลา ของ เฮา� 9หลังจาก ต้ี อู ้จาอัน้ พระองค์ ก็ อยู ่ใน แควน้ กา
ลิลี ต่อ

10 บ่า กอง หมู่ น้อง บ่าว ของ พระองค์ ไป ฮว่ม งาน แล้ว
พระองค์ ก็ ตวย ไป เม่ือลูน โดย บ่ ใค่ หื้อ ใผ ฮู ้ใผ หนั 11 หมู่ ผู้นํา 
จาว ยวิ ก่ํา ลัง เซาะ ผ่อ หา พระองค์ ใน งาน หมู่ เขา ก็ ถาม วา่
�ป้อจาย คน น้ัน อยู ่ไหน�

12 คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ก็ ปา กัน๋ ซูบซาบ เรือ่ง พระองค์ กัน๋ 
ขนาด พ่อง ก็ วา่ �เขา ก็ เป๋น คน ดี ลอ� พ่อง ก็ วา่ �บ่ ใจ้ เขา 
เป๋น คน ขี้ จุ ขี้ ล่าย� 13 แต่ บ่ มี ใผ ก้า อู ้เรือ่ง พระองค์ อยา่ง เปิด
เผย ยอ้น วา่ หมู่ เขา กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ

กําสอน ของ พระเยซู
14 บ่ากอง เถิง หละหวา่ง ก๋าง งาน อยู ่เพิง ของ จาว ยวิ พระ

เยซู ก็ เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว ตัง้ เก๊า สัง่ สอน หมู่ คน
ซ 7:2 7:2 ลนต� 23:34
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15 เม่ือ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ได้ ยนิ กําสอน ของ พระองค์ ก็ งดื แล้ว 
วา่ �ป้อจาย คน น้ี บ่ ได้ เฮยีน มา แล้ว จาใด เขา ฮู ้นัก แต๊ะ�

16 พระเยซู ตอบ วา่ �กําสอน ของ เฮา น้ัน บ่ ใจ้ เป๋น กํา ของ 
เฮา แต่ มา จาก พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 17 ใผ ต้ี เยยี ะ ต๋าม 
ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ก็ จะ ฮู ้วา่ กํา ต้ี เฮา สอน น้ัน มา จาก 
พระเจ้า กาวา่ เฮา อู ้ขึ้น มา คน เดียว 18 คน ต้ี อู ้ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า ก็ 
เซาะ หา เกียรติ ใส่ ตัว๋ แต่ คน ต้ี เซาะ หา เกียรติ หื้อ ผู้ ต้ี ใจ๊ เขา มา
คน น้ัน เนาะ ก็ เป๋น คน ต้ี จรงิใจ๋ กับ บ่ จุ ใผ ตวย 19 โมเสส ได้ หื้อ 
บท บัญญัติ กับ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ กา แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม บท 
บัญญัติ น้ัน สัก คน แล้ว จาใด หมู่ ต้าน เซาะ หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า เฮา 
จ๋น ได้�

20 หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �ต้าน โดน ผี เข้า ก๋า ใผ จะ ฆ่า ต้าน�
21 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา ได้ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์อยา่ง น่ึง

แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ปา กัน๋ งดื 22 โมเสส ได้ หื้อ กฎ เก่ียวกับ ก๋าน เข้า 
พิธ ีสุหนัต ( แต๊ ๆ บ่ ใจ้ โมเสส ต้ี เป๋น คน ตัง้ หื้อ แต่ เป๋น ป้อ อุย๊ 
แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ) แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยงั เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ 
กับ หละออ่น ป้อจาย ตัด๊ วนั สะบาโต 23 ถ้า วนั สะบาโต หมู่ 
ต้าน ยงั เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ หละออ่น ป้อจาย ได้ เป้ือ บ่ หื้อ ผิด 
บท บัญญัติ ของ โมเสส แล้ว หมู่ ต้าน จะ มา โขด เฮา ต้ี เฮา ฮกั
ษา คน ๆ น่ึง หื้อ หาย เป๋น ปกติ ใน วนั สะบาโต เยยีะ หยงั 24 บ่ ดี 
ตัดสิน ใผ ต๋าม ต้ี หนั ตังนอก แต่ หื้อ ตัดสิน ไป ต๋าม ความ จรงิ�

หมู่ คน สงสัย วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์
25 บาง คน ใน กรุง เยรูซาเล็ม ถาม กัน๋ วา่ �คน น้ี บ่ ใจ้ กา ต้ี 

หมู่ ผู้ นํา ฮ ิหา ฮอ่ม จะ ฆ่า 26 แต่ ผ่อ ลอ เขา ก่ํา ลัง อู ้อยู ่ใน ต้ี 
สาธารณะ แต่ หมู่ ผู้ นํา ก็ บ่ มี ใผ วา่ เขา สัก คน หมู่ ผู้ นํา มัน่ใจ๋ 
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แล้ว กา วา่ เขา เป๋น พระครสิต์ 27 แต่ เฮา ฮู ้วา่ คน น้ี มา จาก ไหน
ถ้า พระครสิต์ มา แต๊ ก็ จะ บ่ มี ใผ ฮู ้วา่ พระองค์ มา จาก ไหน�

28 ต๋อน ต้ี พระเยซู สอน อยู ่บรเิวณ พระวหิาร พระองค์ ก็ เอิน้ 
หื้อ กู้ คน ได้ ยนิ วา่ �แม่น แล้ว หมู่ ต้าน ฮู้จัก เฮา และ ฮู ้วา่ เฮา 
ลุก ไหน มา เฮา บ่ ได้ มา โดย สิทธ ิอาํนาจ ของ ตัว๋เก่า แต่ ผู้ ต้ี ใจ๊ 
เฮา มา น้ัน อู ้แต่ ความ จรงิ และ หมู่ ต้าน บ่ ฮู้จัก พระองค์ 29 แต่ 
เฮา ฮู้จัก พระองค์ ยอ้น เฮา มา จาก พระองค์ และ พระองค์ เป๋น 
ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา�

30 หมู่ เขา ก็ หา ตาง จะ ยบั พระเยซู แต่ บ่ มี ใผ ยบั พระองค์ 
ได้ ยอ้น บ่ เถิง เวลา ของ พระองค์ เต้ือ 31 แต่ มี หลาย คน ใน หมู่ 
น้ัน เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ หมู่ เขา ก็ อู ้วา่ �เม่ือ พระครสิต์ มา น้ัน
พระองค์ จะ เยยีะ หมายสําคัญ นัก เหลือ ต้ี ป้อจาย คน น้ี เยยีะ 
กา�

หมู่ จาว ยวิ ส่ง คน ไป ยบั พระเยซู
32 บ่ากอง หมู่ ฟาริสี ได้ ยนิ วา่ คน ตังหลาย ปา กัน๋ เล่า เรือ่ง 

พระเยซู หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ ก็ เลย ส่ง ทหาร ฮกัษา 
พระวหิาร ไป ยบั พระองค์ 33 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา จะ อยู ่
กับ หมู่ ต้าน ไป แหม บ่ เมิน แล้ว ก็ จะ ป๊ิก ไป หา พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ 
เฮา มา 34 หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา แต่ ก็ จะ บ่ ปะ กับ ต้ี ต้ี เฮา 
ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้�

35 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �เขา จะ ไป ต้ี ไหน ต้ี หมู่ เฮา จะ 
ตวย เซาะ หา เขา บ่ ปะ เขา จะ ไป หา จาว ยวิ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ 
ไป อยู ่เมือง กรกี แล้ว สอน จาว กรกี ต้ี หัน้ กา 36 ต้ี เขา อู ้วา่ �หมู่ 
ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา แต่ ก็ จะ บ่ ปะ� กับ �ต้ี ต้ี เฮา ไป น้ัน หมู่ 
ต้าน ไป บ่ ได้� หมายความ วา่ จาใด�
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แม่น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ
37 ใน วนั สุดต๊าย ของ งาน อยู ่เพิง เซิง่ เป๋น วนั สําคัญ ต้ี สุด

พระเยซู ยนื ขึ้น แล้ว ก็ ฮอ้ง เอิน้ วา่ �ใผ ต้ี ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา หื้อ 
มา หา เฮา แล้ว กิน๋ เหยี 38 คน ต้ี เจ้ือ วาง ใจ๋ เฮา ก็ เป๋น เหมือน ต้ี 
เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �แม่น้ํา ต้ี มี สาย น้ํา เล้ียง จีวติ จะ ไหล 
จาก หวัใจ๋ ของ เขา ออก มา�ญ � 39 ต้ี พระเยซู อู ้จาอัน้ พระองค์ 
หมาย เถิง พระวญิญาณ เซิง่ ถ้า ใผ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ ได้ 
ฮบั พระวญิญาณ ไป แต่ ยงั บ่ มี ใผ ได้ ฮบั ต๋อน น้ัน ยอ้น พระเยซู 
ยงั บ่ ได้ ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ ๓ของ พระองค์ เต้ือ

หมู่ คน เถียง กัน๋ เรือ่ง พระเยซู
40 บ่ากอง หมู่ คน ได้ ยนิ จาอัน้ บาง คน ก็ อู ้วา่ �ต้าน คน น้ี 

เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน แน่ ๆ � 41 บาง 
คน ก็ อู ้วา่ �เขา เป๋น พระครสิต์� บาง คน ก็ อู ้วา่ �พระครสิต์ 
จะ มา จาก แควน้ กาลิลี ได้ จาใด 42 พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้บ่ ใจ้ 
กา วา่ พระครสิต์ จะ มา จาก เจ๊ือ สาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ กับ มา 
จาก หมู่บ้าน เบธเลเฮม เมือง ต้ี ดาวดิ เกย อยู�่ 43 ยอ้น จาอัน้ 
ก็ เกิด ก๋าน แตกแยก กัน๋ ใน หมู่ เขา เรือ่ง พระเยซู 44 บาง คน ใค่ 
ยบั พระองค์ แต่ บ่ มี ใผ เยยีะ จาอัน้

ผู้นํา จาว ยวิ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู
45 จา อัน้ ทหาร ฮกั ษา พระ วหิาร ก็ ป๊ิก ไป หา หมู่ หวัหน้า 

ปุโรหติ กับ หมู่ ฟาริสี แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม หมู่ ทหาร วา่ �เยยีะ 
หยงั หมู่ สู บ่ ยบั เขา มา�

46 หมู่ ทหาร ก็ ตอบ วา่ �เฮา บ่ เกย ได้ ยนิ ใผ อู ้อยา่ง เขา เลย�
ญ 7:38 7:38 อสค� 47:1; ศคย� 14:8 ๓ 7:39 7:39 เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ น้ี
อา้ง เถิง พระองค์ ถูก เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน กับ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
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47 หมู่ ฟารสีิ ก็ อู ้วา่ �หมู่ สู หลง กํา จุ ของ เขา ไป ตวย กา 48 ผ่อ 
ลอ มี ใผ ใน หมู่ ผู้ นํา กาวา่ หมู่ ฟารสีิ ต้ี หลง เจ้ือ เขา พ่อง 49 บ่ มี 
เลย แม่น ก่อ แต่ คน หมู่ น้ี ต้ี บ่ ฮู ้บท บัญญัติ พระเจ้า ก็ สาป แจ้ง 
หมู่ เขา อยู ่แล้ว�

50 นิโคเดมัส คน ต้ี เกย ไป หา พระเยซู ก่อน หน้า น้ี กับ เป๋น 
ผู้นํา คน น่ึง ของ จาว ยวิ เขา ก็ ถาม วา่ 51 �บท บัญญัติ ของ เฮา 
บ่ หื้อ ตัดสิน ใผ ก่อน ต้ี จะ ฟัง เขา อู้ กับ ฮู ้วา่ เขา เยยีะ อะหยงั บ่ ใจ้ 
กา�

52 หมู่ เขา ก็ อู ้กับ นิโคเดมัส วา่ �ต้าน ก็ ลุก แควน้ กาลิลี มา 
เหมือน เขา ตวย กา ลอง ไป เซาะ ผ่อ ใน พระคัมภีร ์ลอ แล้ว ต้าน 
จะ ฮู ้วา่ บ่ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ลุก กาลิ ลี มา 
เลย�

53 แล้ว หมู่ เขา ตึงหมด ก็ แยก ยา้ย กัน๋ ป๊ิก บ้าน๔

8
แม่ญิง คน น่ึง โดน ยบั ต๋อน เล่น จู๊

1 แล้ว พระ เยซู ก็ ไป ดอย บ่า กอก เทศ 2 ต๋อน เจ๊า มืด วนั 
ถัด มา พระองค์ ก็ ป๊ิก เข้า ไป ใน พระวหิาร แหม เต้ือ น่ึง คน ตัง
หลาย ก็ มา หา พระองค์ แล้ว พระองค์ ก็ น่ัง ลง สัง่ สอน คน หมู่ 
น้ัน 3 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ปา แม่ญิง คน น่ึง มา แล้ว 
หื้อ ยนื ต่อ หน้า หมู่ คน แม่ญิง คน น้ี เล่น จู๊ แล้ว เขา ยบั ได้ คาหนัง
คาเขา 4หมู่ เขา ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ แม่ญิง คน น้ี โดน 
ยบั ได้ ต๋อน ต้ี ก่ําลัง เล่นจู๊ อยู่ 5 ใน บท บัญญัติ โมเสส สัง่ หื้อ เอา 
บ่าหนิ ขวา้ง แม่ญิง จาอี ้หื้อ ต๋าย แล้ว อาจ๋ารย ์จะ วา่ จาใด� 6 ( 
ต้ี หมู่ เขา ถาม จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ใค่ ทดลอง พระองค์ เป้ือ หา 
เรือ่ง ต้ี จะ ยบั พระองค์ ) แต่ พระเยซู ก็ ก้ม ลง เอา น้ิว เขียน บน 
๔ 7:53 7:53 สําเนา โบราณ ต้ี เก่า ต้ี สุด บ่ มี ข้อ 7:53-8:11
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ป๊ืน ดิน 7หมู่ เขา ก็ เข หื้อ พระองค์ ตอบ ติก ๆ แล้ว พระองค์ ก็ เลย 
ลุก ขึ้น อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ใน หมู่ ต้าน คน ใด บ่ มี บาป เลย ก็ หื้อ เอา 
บ่าหนิ ขวา้ง นาง ก่อน แล่� 8 แล้ว พระองค์ ก็ ก้ม ลง ใจ๊ น้ิว เขียน 
บน ป๊ืน ดิน ต่อ

9 บ่ากอง หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ได้ยนิ พระเยซู อู ้จา
อัน้ แล้ว หมู่ เขา ก็ ออก ไป เต้ือ คน ๆ คน เฒ่า เริม่ ออก ไป ก่อน จ๋น 
เหลือ ก้า พระเยซู กับ แม่ญิง คน น้ัน ยงั อยู ่ต้ี หัน้ 10 พระเยซู ก็ 
ลุก ขึ้น แล้ว ถาม แม่ญิง คน น้ัน วา่ �หญิง เหย หมู่ เขา ไป ไหน 
กัน๋ หมด แล้ว บ่ มี ใผ ลงโต้ษ เจ้า กา�

11 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �บ่ มี เจ้า� แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่
�เฮา ก็ บ่ ลงโต้ษ เจ้า เหมือน กัน๋ ไป เต๊อะ แล้ว หา้ม เยยีะ บาป 
แหม�

พระเยซู เป๋น ความ เป่งแจ้ง ของ โลก
12 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย แหม เต้ือ วา่ �เฮา เป๋น 

ความ เป่งแจ้ง ของ โลก คน ต้ี ติดต๋าม หลาม ตวย เฮา มา ก็ จะ 
บ่ เตียว ใน ความ มืด แต่ จะ มี แสงแจ้ง ต้ี ส่อง นํา จีวติ ของ เขา�

13 หมู่ ฟารสีิ ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต้าน เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เก่า
กํา พยาน ของ ต้าน ก็ เจ้ือถือ บ่ ได้�

14 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เถิง เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เก่า แต่ สิง่ 
ต้ี เฮา อู ้มา น้ัน ก็ เป๋น ความ จรงิ ยอ้น วา่ เฮา ฮู ้วา่ ตัว๋ เฮา ลุก ไหน 
มา กับ ก่ําลัง จะ ไป ไหน แต่ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้วา่ เฮา ลุก ไหน มา กาวา่ 
ก่ําลัง จะ ไป ไหน 15 หมู่ ต้าน ตัดสิน เฮา ต๋าม วธิ ีของ คน เฮา บ่ ได้ 
ตัดสิน ใผ 16 แต่ ถ้า เฮา ตัดสิน คน ใด กํา ตัดสิน ของ เฮา ก็ ถูก
ต้อง ยอ้น เฮา บ่ ได้ ตัดสิน คน เดียว แต่ เฮา ตัดสิน ฮว่ม กับ พระ
บิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 17 ใน บท บัญญัติ ของ ต้าน บอก วา่ ถ้า มี กํา 
พยาน สอง คน กํา พยาน น้ัน ก็ เจ้ือถือ ได้ 18 เฮา เป๋น พยาน หื้อ 
ตัว๋เก่า และ พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น พยาน หื้อ เฮา ตวย�
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19 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �พระบิดา ของ ต้าน อยู ่ต้ี ไหน�
พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน บ่ ฮู้จัก เฮา กับ บ่ ฮูจั้ก พระบิดา ของ 
เฮา ถ้า หมู่ ต้าน ฮู้จัก เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้จัก พระบิดา ของ เฮา 
ตวย�

20 ต๋อน ต้ี พระองค์ อู ้เถิง สิง่ หมู่ น้ี พระองค์ ก่ําลัง สัง่ สอน อยู ่
ใน หอ้ง ตัง้ ตู้ ถวาย อยู ่ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว บ่ มี ใผ มา ยบั 
พระองค์ ยอ้น ยงั บ่ เถิง เวลา ของ พระองค์ เต้ือ

พระเยซู บอก เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี เฮา บอก วา่ เฮา เป๋น
21 พระเยซู อู ้กับ คน ตังหลาย แหม วา่ �เฮา จะ ไป จาก ต้ี น่ี

แล้ว หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา แต่ หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน ต๋อน ต้ี 
ยงั เป๋น คน บาป อยู่ ต้ี ต้ี เฮา ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้�

22 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ถาม กัน๋ วา่ �เขา จะ ไป ฆ่า ตัว๋ ต๋าย กาวา่ 
จาใด เถิง อู ้วา่ �ต้ี ต้ี เฮา ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้� �

23 พระเยซู อู ้วา่ �หมู่ ต้าน มา จาก โลก น้ี ต้ี อยู ่ตัง ลุ่ม แต่ เฮา 
มา จาก สวรรค์ ต้ี อยู ่ตัง บน แล้ว หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ของ โลก น้ี แต่ 
เฮา บ่ ใจ้ เป๋น ของ โลก น้ี 24 เฮา เลย บอก วา่ หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน 
ต๋อน ต้ี ยงั เป๋น คน บาป อยู่ แม่น แล้ว หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน ต๋อน ต้ี 
ยงั เป๋น คน บาป อยู ่แน่ ๆ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ เจ้ือ วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี 
เฮา บอก วา่ เฮา เป๋น�ฎ

25 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ถาม พระองค์ วา่ �แล้ว ต้าน เป๋น ใผ�
พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี เฮา บอก หมู่ ต้าน ตัง้แต่ 
เก๊า แล้ว 26 แต๊ ๆ เฮา มี หลาย เรือ่ง ต้ี จะ วา่ หื้อ หมู่ ต้าน กับ 
ตัดสิน ลงโต้ษ หมู่ ต้าน แต่ เฮา จะ อู ้ก้า เรือ่ง ต้ี เฮา ได้ ยนิ จาก 
พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา หื้อ คน ใน โลก ฟัง ยอ้น พระองค์ อู ้ความ 
จรงิ�
ฎ 8:24 8:24 อพย� 3:14
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27 ( หมู่ เขา บ่ เข้าใจ๋ วา่ พระเยซู ก่ําลัง อู ้เถิง พระบิดา ) 28 จา
อัน้ พระเยซู ก็ อู ้แหม วา่ �เม่ือ หมู่ ต้าน ยก บุตรมนษุย ์ขึ้น๕ หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ฮู ้วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน ละ เฮา บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า
แต่ เฮา อู ้สิง่ ต้ี พระบิดา สอน เฮา มา 29 พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ 
อยู ่กับ เฮา ตวย พระองค์ บ่ เกย ละ เฮา ไว ้หื้อ อยู ่คน เดียว ยอ้น 
เฮา เยยีะ ต๋ามใจ๋ พระองค์ ตลอด� 30 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอี้ ก็ 
มี หลาย คน เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์

ความ จรงิ เยยีะ หื้อ เฮา มี อสิระ
31 พระเยซู ก็ อู ้กับ จาว ยวิ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ วา่ �ถ้า 

หมู่ ต้าน ยดึถือ ใน กํา สัง่ สอน ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ เป๋น สาวก ของ 
เฮา แต๊ ๆ 32 หมู่ ต้าน จะ ฮู้จัก ความ จรงิ แล้ว ความ จรงิ น้ัน ก็ จะ 
เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน มี อสิระ�

33 หมู่ เขา อู ้วา่ �หมู่ เฮา เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั บ่ เกย 
เป๋น ขี้ข้า ใผ เยยีะ หยงั อาจ๋ารย ์อู ้วา่ �หมู่ ต้าน จะ มี อสิระ� �

34 พระ เยซู ตอบ วา่ �เฮา จะ บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตัง
หลาย วา่ แต๊ ๆ แล้ว กู้ คน ต้ี เยยีะ บาป ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ ความ 
บาป 35 ขี้ข้า บ่ ใจ้ คน ใน ครอบครวั แต่ ลูก เป๋น คน ใน ครอบครวั 
ตลอด ไป 36 ถ้า พระบุตร หื้อ หมู่ ต้าน มี อสิระ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี 
อสิระ แต๊ ๆ 37 เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั แต่ 
หมู่ ต้าน ฮ ิหา ตาง จะ ฆ่า เฮา ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ ยอมฮบั กํา สัง่ 
สอน ของ เฮา 38 เฮา บอก หมู่ ต้าน เถิง สิง่ ต้ี พระบิดา ของ เฮา 
เยยีะ หื้อ เฮา หนั แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ สิง่ ต้ี ได้ ยนิ จาก ป้อ ของ หมู่ 
ต้าน�

39หมู่ เขา อู ้วา่ �อบัราฮมั เป๋น ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา�
พระเยซู เลย อู ้วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั 
๕ 8:28 8:28 ยก บุตรมนษุย ์ขึ้น หมายเถิง พระเยซู ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
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แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ ต๋าม ต้ี อบัราฮมั เยยีะ 40 เฮา เป๋น คน 
บอก ความ จรงิ เถิง สิง่ ต้ี เฮา ได้ยนิ จาก พระเจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ ฮ ิ
หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า เฮา อบัราฮมั บ่ เกย เยยีะ จาอี ้เน่อ 41 หมู่ ต้าน 
เยยีะ ต๋าม ต้ี ป้อ ของ หมู่ ต้าน เยยีะ� หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กับ พระเยซู 
วา่ �หมู่ เฮา บ่ ใจ้ ลูก จู๊ พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี เป๋น ป้อ ของ หมู่ เฮา�

42พระเยซู ก็ อู ้วา่ �ถ้า พระเจ้า เป๋น ป้อ ของ หมู่ ต้าน แต๊ ๆ หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ฮกั เฮา ยอ้น เฮา มา จาก พระเจ้า และ เฮา อยู ่น่ี แล้ว
เฮา บ่ ได้ มา โดย ต๋ามใจ๋ ตัว๋ เก่า แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา 43 เยยี
ะ หยงั หมู่ ต้าน บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง ต้ี เฮา อู้ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน อด ฟัง กํา
สอน ของ เฮา บ่ ได้ 44 หมู่ ต้าน มา จาก ป้อ ของ หมู่ ต้าน คือ มาร
แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ใค่ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ป้อ หมู่ ต้าน
ตัง้แต่ เก๊า มาร ก็ เป๋น ฆาตกร และ บ่ เกย อยู ่ฝ่าย ความ จรงิ เลย
ยอ้น มัน บ่ มี ความ จรงิ ใน ตัว๋ ของ มัน เม่ือ มัน อู ้กํา จุ มัน ก็ เยยี
ะ ต๋าม สันดาน ของ มัน ยอ้น วา่ มัน ขี้ จุ กับ เป๋น ป้อ ของ ก๋าน จุ๖
45 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เฮา อู ้ความ จรงิ กับ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ บ่ เจ้ือ 
เฮา 46 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี จ๊ี หื้อ หนั วา่ เฮา เยยีะ บาป แล้ว 
เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน บ่ ยอม เจ้ือ เฮา เม่ือ เฮา อู ้ความ จรงิ 47 คน 
ของ พระเจ้า ก็ ฟัง กํา อู ้ของ พระเจ้า แต่ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ยอม ฟัง เฮา 
ก็ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ คน ของ พระเจ้า�

พระเยซู เป๋น อยู ่ก่อน อบัราฮมั เกิด
48 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้วา่ �หมู่ เฮา อู ้ผิด ต้ี ไหน ต้ี วา่ ต้าน เป๋น จาว 

สะมาเรยี ฏ กับ โดน ผี เข้า ตวย�
49 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา บ่ ได้ โดน ผี เข้า แต่ เฮา หื้อ เกียรติ 

พระบิดา ของ เฮา แต่ หมู่ ต้าน ก็ ดู ถูก ดู แควน เฮา 50 เฮา บ่ เซาะ 
๖ 8:44 8:44 ป้อ ของ ก๋าน จุ หมายเถิง เป๋น ต้น เหตุ ของ ก๋าน จุ ตึงหมด
ฏ 8:48 8:48 ยน� 4:9



ยอหน์ 8:51 xxxvi ยอหน์ 8:59

หา กํา ยกยอ่ง สรรเสรญิ หื้อ ตัว๋ เก่า แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เซาะ หา 
หื้อ เฮา และ พระองค์ ก็ เป๋น ผู้ ตัดสิน เข้า ข้าง เฮา 51 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า ใผ คน ใด เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ 
สอน ของ เฮา คน น้ัน ก็ จะ บ่ มี วนั ต๋าย�

52 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต๋อน น้ี เฮา ฮู ้แล้ว วา่ ต้าน 
โดน ผี ฮา้ย๗ เข้า แน่ ๆ ยอ้น อบัราฮมั กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย กัน๋ ไป แล้ว แต่ ต้าน อู ้วา่ �ใผ คน ใด ต้ี เยยีะ 
ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา ก็ จะ บ่ มี วนั ต๋าย� 53 ต้าน เป๋น ใหญ่ นัก 
เหลือ อบัราฮมั ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา กา ยอ้น อบัราฮมั กับ 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย กัน๋ ไป แล้ว ต้าน ก๊ึด 
วา่ ต้าน เป๋น ใผ�

54 พระเยซู ตอบ วา่ �ถ้า เฮา ยกยอ่ง สรรเสรญิ ตัว๋เก่า กํา 
ยกยอ่ง สรรเสรญิ น้ัน ก็ บ่ มี ความหมาย อะหยงั เลย พระบิดา 
ของ เฮา ผู้ ต้ี หมู่ ต้าน อา้ง วา่ เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ
เป๋น ผู้ ต้ี ยกยอ่ง สรรเสรญิ เฮา 55 แต๊ ๆ แล้ว หมู่ ต้าน บ่ ฮู้ จัก 
พระองค์ แต่ เฮา ฮู้จัก พระองค์ ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา บ่ ฮู้จัก พระองค์
เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ จุ เหมือน หมู่ ต้าน แต่ เฮา ฮู้จัก พระองค์ กับ เยยี
ะ ต๋าม ต้ี พระองค์ บอก เฮา 56อบัราฮมั ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ 
ต้าน ดีใจ๋ ต้ี จะ หนั วนั ต้ี เฮา มา เขา ได้ หนั ล่วงหน้า แล้ว กับ ดีใจ๋ 
แล้ว ตวย�

57 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้วา่ �ต้าน อายุ ยงั บ่ เถิง หา้ สิบ เลย ต้าน เกย 
หนั อบัราฮมั ได้ จาใด�

58 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 
วา่ ก่อน อบัราฮมั เกิด เฮา ก็ เป๋น อยู ่แล้ว� 59 คน หมู่ น้ัน ก็ เลย 
หยบิ บ่าหนิ ขึ้น มา จะ ขวา้ง พระเยซู แต่ พระองค์ ก็ หลบ ออก 
จาก พระวหิาร ไป
๗ 8:52 8:52 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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9
พระเยซู ฮกัษา คน ต๋าบอด ตัง้แต่ เกิด

1 บ่ากอง พระเยซู ก่ําลัง เตียว ตาง อยู่ พระองค์ ก็ หนั ป้อจาย 
ต๋า บอด ตัง้แต่ เกิด คน น่ึง 2 แล้ว หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ถาม 
วา่ �อาจ๋ารย์ บาป ของ ใผ กัน๋ ต้ี เยยีะ หื้อ ป้อจาย คน น้ี เกิด มา 
ต๋า บอด บาป ของ เขา กาวา่ ของ ป้อ แม่ เขา�

3 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ บาป ของ เขา กาวา่ ของ ป้อ แม่ เขา
แต่ ต้ี ป้อจาย คน น้ี ต๋า บอด ก็ เป้ือ คน ตังหลาย จะ ได้ หนั ฤทธิ ์
อาํนาจ ของ พระเจ้า ผ่าน ตาง จีวติ ของ เขา 4 ต๋อน เม่ือ วนั หมู่ 
เฮา ต้อง เยยีะ ก๋าน ของ พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา น้ัน ยอ้น ต๋อน 
เม่ือ คืน ก่ําลัง มา แล้ว จะ บ่ มี ใผ เยยีะ ก๋าน ได้ 5 เม่ือ เฮา อยู ่ใน 
โลก น้ี เฮา ก็ เป๋น ความ เป่งแจ้ง ของ โลก�

6 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ ถ่ม น้ําลาย แตว 
กับ ขี้ ดิน จ๋น เป๋น ขี้ เปอะ แล้ว แปด ต้ี ต๋า ของ ป้อจาย ต๋า บอด
7 แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ เขา วา่ �ไป ล้าง ต๋า ต้ี สระ สิ โลอมั 
เต๊อะ� ( สิโลอมั แป๋ วา่ ใจ๊ ไป ) ป้อจาย คน น้ัน ก็ ไป ล้าง ต๋า ต้ี 
สระ สิโลอมั เม่ือ ออก ไป เขา ก็ ผ่อ หนั ได้

8 หมู่ จาว บ้าน กับ คน ตังหลาย ต้ี เกย หนั เขา เป๋น ขอตาน ก็ อู ้
กัน๋ วา่ �ป้อจาย คน น้ี บ่ ใจ้ กา ต้ี เกย น่ัง ขอตาน อยู�่

9 พ่อง ก็ อู ้วา่ �แม่น เขา แล้ว� พ่อง ก็ วา่ �บ่ แม่น หน้า 
เหมือน กัน๋ บ่ ดาย� แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ บอก วา่ �แม่น แล้ว
เป๋น เฮา เนียะ�

10 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม เขา แหม วา่ �ต้าน ผ่อ หนั ได้ จาใด�
11 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ป้อจาย ต้ี จ้ือ เยซู แป๋ง ขี้เปอะ 

แปด ต๋า ของ เฮา แล้ว บอก หื้อ เฮา ไป ล้าง ต๋า ต้ี สระ สิโลอมั เม่ือ 
เฮา ไป ล้าง ต๋า ต้ี สระ น้ัน แล้ว เฮา ก็ ผ่อ หนั ได้�
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12 คน ตังหลาย ก็ ถาม เขา วา่ �แล้ว ป้อจาย คน น้ัน อยู ่ต้ี 
ไหน� เขา ก็ ตอบ วา่ �เฮา บ่ ฮู�้

หมู่ ฟารสีิ สอบสวน ป้อจาย ต้ี หาย ต๋า บอด
13 หมู่ เขา ก็ ปา ป้อจาย ต้ี เกย ต๋า บอด คน น้ัน ไป หา หมู่ ฟารสีิ

14 วนั ต้ี พระเยซู แป๋ง ขี้เปอะ แปด ต๋า เขา หื้อ หาย บอด น้ัน เป๋น 
วนั สะบาโต 15 หมู่ ฟารสีิ ก็ ถาม เขา วา่ เขา ผ่อ หนั ได้ จาใด ป้อ
จาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เขา เอา ขี้เปอะ แปด ต๋า ของ เฮา แล้ว เฮา 
ก็ ไป ล้าง ต๋า ก็ ผ่อ หนั ได้�

16ฟารสีิ บาง คน ก็ อู ้วา่ �ป้อจาย คน น้ัน บ่ ได้ มา จาก พระเจ้า
ยอ้น วา่ เขา บ่ ได้ ฮกัษา กฎ วนั สะบาโต� แต่ บาง คน อู ้วา่ �คน 
บาป จะ เยยีะ หมายสําคัญ จาอี ้ได้ จาใด� แล้ว กําก๊ึด ของ หมู่ 
เขา ก็ แตก กัน๋

17 หมู่ ฟารสีิ ก็ เลย ถาม ป้อจาย คน น้ี แหม วา่ �เจ้า ก๊ึด จาใด 
เรือ่ง ป้อจาย คน น้ัน ยอ้น เจ้า เป๋น คน ต้ี เขา เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า 
หาย บอด� ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เขา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า�

18 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ บ่ ยอม เจ้ือ วา่ ป้อจาย คน น้ี เกย ต๋าบอด
แล้ว บ่าเด่ียว น้ี ก็ ผ่อ หนั ได้ หมู่ เขา ก็ เลย ฮอ้ง ป้อ แม่ ของ ป้อ
จาย คน น้ี มา 19 แล้ว ถาม วา่ �ป้อจาย คน น้ี เป๋น ลูกบ่าว ของ 
ต้าน แม่น ก่อ ต้ี ต้าน บอก วา่ เขา ต๋าบอด ตัง้แต่ เกิด น้ัน แล้ว 
เยยีะ หยงั เขา เถิง ผ่อ หนั ได้�

20 ป้อ แม่ ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เฮา ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ี เป๋น 
ลูกบ่าว ของ เฮา แล้ว เฮา ก็ ฮู ้วา่ เขา ต๋า บอด ตัง้แต่ เกิด แล้ว
21 แต่ เฮา บ่ ฮู ้วา่ เยยีะ หยงั บ่าเด่ียว น้ี เขา เถิง ผ่อ หนั ได้ แล้ว ใผ 
เยยีะ หื้อ เขา หาย บอด เฮา ก็ บ่ ฮู ้เหมือน กัน๋ ไป ถาม เขา เอา เต๊อะ
เขา ใหญ่ แล้ว เขา ตึง เล่า เรือ่ง ของ เขา คน เดียว ได้� 22 ต้ี ป้อ 
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แม่ ของ ป้อจาย คน น้ี อู ้จาอัน้ ก็ ยอ้น วา่ กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ยอ้น 
หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ตกลง กัน๋ ไว ้วา่ ถ้า คน ใด ยอมฮบั วา่ พระเยซู 
เป๋น พระครสิต์ ก็ หื้อ ไล่ คน น้ัน ออก จาก สมาชกิ ธรรมศาลา
23 จาอัน้ ป้อแม่ ของ ป้อจาย คน น้ี เลย อู ้วา่ �เขา ใหญ่ แล้ว ไป 
ถาม เขา เอา เต๊อะ�

24 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ เลย ฮอ้ง ป้อจาย ต้ี เกย ต๋า บอด คน น้ัน มา 
แหม เต้ือ น่ึง แล้ว ก็ บอก กับ เขา วา่ �เจ้า ต้อง สาบาน ต่อหน้า 
พระเจ้า วา่ จะ อู ้ความ จรงิ๘ เฮา ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ัน เป๋น คน 
บาป�

25 เขา ก็ ตอบ วา่ �ป้อจาย คน น้ัน เป๋น คน บาป ก่อ เฮา บ่ ฮู้ เฮา 
ฮู ้ก้า วา่ เฮา เกย ต๋า บอด แล้ว บ่าเด่ียว น้ี ก็ ผ่อ หนั ได้ แล้ว�

26 คน หมู่ น้ัน ก็ ถาม เขา แหม วา่ �เขา เยยีะ อะหยงั กับ เจ้า 
พ่อง แล้ว เขา เยยีะ จาใด หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย บอด�

27 ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก หมู่ ต้าน ไป แล้ว แต่ หมู่ 
ต้าน ก็ บ่ ได้ ฟัง จะ หื้อ เฮา เล่า แหม เต้ือ เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน ใค่ 
เป๋น สาวก ของ เขา ตวย กา�

28 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ เลย เส้ย ป้อจาย คน น้ี วา่ �เจ้า เป๋น สาวก 
ของ เขา แต่ หมู่ เฮา เป๋น สาวก ของ โมเสส กัน๋ 29 หมู่ เฮา ฮู ้วา่ 
พระเจ้า ได้ อู ้กับ โมเสส แต่ ป้อจาย คน น้ี ลุก ไหน มา เฮา ก็ บ่ ฮู�้

30แล้ว ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �มัน ตึง งดื แต๊ ๆ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้
วา่ เขา ลุก ไหน มา แต่ เขา ก็ เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เฮา หาย บอด 31หมู่ 
เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า บ่ ฟัง คน บาป แต่ ถ้า ใผ คน ใด เก๋งกัว๋ พระเจ้า 
และ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ ก็ ฟัง คน 
น้ัน 32 ตัง้ เม่ือ เก๊า สรา้ง โลก ยงั บ่ เกย มี ใผ ได้ ยนิ วา่ มี ใผ คน ใด 
เยยีะ หื้อ คน ต๋า บอด ตัง้แต่ เกิด ผ่อ หนั ได้ 33 ถ้า เขา บ่ ได้ มา จาก 
พระเจ้า เขา ก็ เยยีะ จาอี ้บ่ ได้�
๘ 9:24 9:24 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น หื้อ เกียรติ พระเจ้า
เซิง่ เป๋น สํานวน หื้อ อู ้ความ จรงิ 
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34 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ บอก ป้อจาย คน น้ี วา่ �ต้าน หน่ะ ก่า บาป 
มา ตัง้แต่ เกิด ก้า มา สอน เฮา ได้ จาใด� แล้ว หมู่ เขา ก็ ไล่ เหบิ 
ป้อจาย คน น้ัน ออก ไป

ต๋า บอด ฝ่าย จิตวญิญาณ
35 เม่ือ พระเยซู ได้ ยนิ วา่ มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ ป้อจาย ต้ี เกย 

ต๋า บอด คน น้ัน พ่อง พระองค์ ก็ เลย ไป หา เขา กับ ถาม เขา วา่
�ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ ใน บุตรมนษุย ์กา�

36 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ครบั ใผ คือ บุตรมนษุย ์ต้ี 
เฮา จะ เจ้ือ วางใจ๋ เขา ได้�

37 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ก็ หนั เขา แล้ว เขา ก็ คือ คน ต้ี ก่ํา
ลัง อู ้อยู ่กับ ต้าน น่ี ลอ�

38 แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า เจ้ือ 
วางใจ๋ ใน พระองค์� แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ กราบ ไหว ้พระเยซู

39 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา มา เป้ือ ตัดสิน โลก น้ี เป้ือ หื้อ คน 
ต๋าบอด ผ่อ หนั ได้ กับ หื้อ คน ต้ี ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า ผ่อ หนั ก็ ก๋าย เป๋น 
ต๋า บอด�

40 แล้ว หมู่ ฟารสีิ ต้ี อยู ่ตํา๋ หัน้ ได้ยนิ พระเยซู อู ้จาอัน้ ก็ เลย อู ้
กับ พระองค์ วา่ �ต้าน วา่ หมู่ เฮา ต๋า บอด ตวย กา�

41 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน ต๋า บอด หมู่ ต้าน ก็ บ่ มี 
บาป อะหยงั แต่ ยอ้น วา่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน บอก วา่ �เฮา ผ่อ 
หนั� หมู่ ต้าน ก็ ยงั เป๋น คน บาป อยู�่

10
พระเยซู อู ้เรือ่ง คน เล้ียง แกะ กับ แกะ

1 พระเยซู อู ้วา่ �เฮา จะ บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่
คน ต้ี บ่ ได้ เข้า คอก แกะ ตาง ปะตู๋ แต่ ลัก เข้า ไป ตาง อื่น ก็ เป๋น 
คน ขีลั้ก กับ เป๋น โจ๋ร 2แต่ คน ต้ี เข้า คอก แกะ ตาง ปะตู๋ ก็ เป๋น คน 
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เล้ียง แกะ หมู่ น้ัน 3 คน เฝ้า ปะตู๋ ก็ เปิด ปะตู๋ หื้อ เขา แกะ ก็ ฟัง 
เสียง ของ เขา เขา ฮอ้ง แกะ ของ ตัว๋ เก่า ต๋าม จ้ือ ของ มัน แล้ว 
ก็ ปา แกะ ออก จาก คอก 4 เม่ือ ต้อน แกะ ของ ตัว๋ ออก จาก คอก 
หมด แล้ว เขา ก็ เตียว นํา หน้า แกะ แล้ว แกะ ก็ ตวย ก้น เขา ไป
ยอ้น แกะ ฮูจั้ก เสียง คน เล้ียง 5 แกะ จะ บ่ ตวย คน อื่น แต่ จะ หนี 
จาก คน น้ัน ไป เหยี ยอ้น บ่ ฮู้ จัก เสียง คน อื่น ต้ี บ่ ใจ้ คน เล้ียง�
6 พระเยซู อู ้เรือ่ง กําเผียบ น้ี หื้อ หมู่ เขา ฟัง แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ เข้าใจ๋ 
วา่ พระองค์ หมายเถิง อะหยงั

พระเยซู เป๋น ปะตู๋ คอก แกะ
7 พระเยซู อู ้แหม วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 

วา่ เฮา เป๋น ปะตู๋ คอก แกะ 8 กู้ คน ต้ี มา ก่อน เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ลัก 
กับ เป๋น โจ๋ร แต่ แกะ ก็ บ่ ได้ ฟัง เสียง ของ เขา 9 เฮา เป๋น ปะตู๋ คน 
ต้ี เข้า มา ตาง เฮา ก็ จะ รอด เขา จะ เข้า ๆ ออก ๆ กับ ปะ กับ หญ้า 
เขียว อุม้ หุม้ 10 คน ขี้ลัก น้ัน ก็ มา เป้ือ ลัก ฆ่า กับ ทําลาย เต้าอัน้
แต่ เฮา มา เป้ือ คน ต้ี เป๋น แกะ ของ เฮา จะ มี จีวติ เซิง่ บ่ ขาด อะ
หยงั เลย

พระเยซู เป๋น ผู้ เล้ียง แกะ ต้ี ดี
11 �เฮา เป๋น คน เล้ียง แกะ ต้ี ดี คน เล้ียง แกะ ต้ี ดี น้ัน ก็ ยอม 

สละ จีวติ ตัว๋ เก่า เป้ือ แกะ ของ เขา 12 ลูกจ้าง บ่ ใจ้ คน เล้ียง ต้ี 
เป๋น เจ้าของ แกะ เม่ือ เขา หนั หมาป่า มา เขา ก็ จะ ละ แกะ ไว้
แล้ว หนี ไป หมาป่า ก็ จะ งาบ เอา แกะ ไป เหยี และ เยยีะ หื้อ 
หมู่ แกะ แตก ขะแล ขะแจ ไป 13 ลูกจ้าง ก็ หนี ยอ้น เขา เป๋น ก้า 
ลูกจ้าง กับ เขา บ่ ได้ หว่ง แกะ เลย

14 �เฮา เป๋น คน เล้ียง แกะ ต้ี ดี เฮา ฮู้จัก แกะ ของ เฮา แกะ 
ของ เฮา ก็ ฮู้จัก เฮา 15 เหมือน กับ ต้ี พระบิดา ฮู้จัก เฮา กับ เฮา 
ก็ ฮู้จัก พระบิดา แล้ว เฮา ก็ สละ จีวติ หื้อ แกะ ของ เฮา 16 เฮา มี 
แกะ ตัว๋ อื่น ต้ี บ่ ใจ้ ของ คอก น้ี แกะ หมู่ น้ัน เฮา ก็ ต้อง ปา มา ตวย
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กับ แกะ หมู่ น้ัน ก็ จะ ฟัง เสียง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ เอา แกะ มา เปาะ 
เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ ต้ี มี คน เล้ียง คน เดียว เต้าอัน้ 17 พระบิดา ฮกั 
เฮา ยอ้น วา่ เฮา ยอม สละ จีวติ ของ เฮา เป้ือ จะ ฮบั จีวติ น้ัน คืน 
มา 18 บ่ มี ใผ เอา จีวติ ของ เฮา ไป จาก เฮา ได้ แต่ เฮา เต๋มใจ๋ สละ 
จีวติ ของ เฮา เฮา มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ สละ จีวติ ของ เฮา กับ มี 
สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ เอา จีวติ ของ เฮา คืน มา น่ี เป๋น กําสัง่ ต้ี พระ
บิดา หื้อ เฮา�

19 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ ก็ เกิด ก๋าน แตกแยก กัน๋ แหม ใน 
หมู่ จาว ยวิ 20 หลาย คน อู ้วา่ �เขา โดน ผี เข้า จ๋น เป๋น ผีบ้า ไป 
แล้ว ไป ฟัง เขา เยยีะ หยงั�

21 แต่ คน อื่น ก็ อู ้วา่ �คน ต้ี โดน ผี เข้า จะ อู ้จาอี ้ได้ จาใด ผี จะ 
เยยีะ หื้อ คน ต๋า บอด ผ่อ หนั ได้ ตวย กา�

จาว ยวิ บ่ ยอมฮบั กํา อู ้ของ พระเยซู
22 ต๋อน น้ัน เป๋น หน้า หนาว มี งาน เล้ียง ฉลอง พระวหิาร ต้ี 

กรุง เยรูซาเล็ม 23 พระเยซู ก่ํา ลัง เตียว อยู ่ต้ี ระเบียง น่ึง ใน 
พระวหิาร จ้ือ ระเบียง ของ ซาโลมอน 24 หมู่ จาว ยวิ ก็ เข้า มา 
แวด พระองค์ แล้ว ก็ ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน จะ หื้อ เฮา สงสัย 
วา่ ต้าน เป๋น ใผ ไป แหม เมิน เต้าใด ถ้า ต้าน เป๋น พระครสิต์ แต๊ ก็ 
หื้อ บอก เฮา มา ซ่ือ ๆ เลย� 25 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก หมู่ 
ต้าน ไป แล้ว แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม เจ้ือ สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ โดย สิทธ ิ
อาํนาจ ของ พระบิดา ก็ เยยีะ หื้อ หนั แล้ว วา่ เฮา เป๋น ใผ 26 แต่ 
หมู่ ต้าน ก็ บ่ เจ้ือ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ แกะ ของ เฮา 27 แกะ ของ 
เฮา ก็ ฟัง เสียง ของ เฮา กับ เฮา ก็ ฮู้จัก แกะ หมู่ น้ัน กับ แกะ หมู่ 
น้ัน ก็ ตวย เฮา มา 28 เฮา หื้อ จีวติ นิรนัดร ์กับ แกะ หมู่ น้ัน แกะ 
หมู่ น้ัน ก็ จะ บ่ มี วนั ฉิบหาย กับ บ่ มี ใผ ลู่ เอา แกะ หมู่ น้ัน ไป จาก 
มือ เฮา ได้ 29 พระบิดา ของ เฮา ผู้ ต้ี หื้อ แกะ หมู่ น้ัน กับ เฮา ก็ 
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เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ บ่ มี ใผ ลู่ เอา แกะ หมู่ น้ัน ไป จาก 
พระองค์ ได้ 30 เฮา กับ พระบิดา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋�

31 หมู่ จาว ยวิ ก็ เลย หยบิ บ่าหนิ ขึ้น มา กะ จะ ขวา้ง พระองค์ 
แหม เต้ือ 32 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน 
หนั ก๋าน ดี หลาย อยา่ง ต้ี มา จาก พระบิดา หมู่ ต้าน หยบิ บ่าหนิ 
ขึ้น มา จะ ขวา้ง เฮา หื้อ ต๋าย ยอ้น ก๋าน ดี เรือ่ง ไหน�

33 หมู่ จาว ยวิ ก็ ตอบ พระองค์ วา่ �ต้ี เฮา จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง 
ต้าน บ่ ใจ้ ยอ้น ก๋าน ดี น้ัน แต่ ยอ้น วา่ ต้าน อู ้หมิน่ ประมาท 
พระเจ้า ต้าน เป๋น ก้า คน แต่ ยก ตัว๋ เก่า เป๋น พระเจ้า�

34 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ใน บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน มี กํา 
ของ พระเจ้า ต้ี เขียน ไว ้บ่ ใจ้ กา วา่ �พระเจ้า อู ้วา่ หมู่ ต้าน เป๋น 
เทพเจ้า ตังหลาย�ฒ 35 เฮา ฮู ้วา่ สิง่ ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ก็ 
ถูก ต้อง ตลอด แล้ว พระเจ้า บ่ ได้ อู ้หมิน่ ประมาท เม่ือ ฮอ้ง คน ต้ี 
ฮบั ถ้อยกํา ของ พระองค์ วา่ เป๋น เทพเจ้า ตังหลาย 36 แล้ว หมู่ 
ต้าน จะ วา่ หื้อ คน ต้ี พระบิดา เลือก และ ใจ๊ มา ใน โลก บอก วา่
�ต้าน อู ้หมิน่ ประมาท พระเจ้า� ยอ้น เฮา ได้ อู ้วา่ เฮา เป๋น พระ
บุตร ของ พระเจ้า จาอัน้ กา 37 ถ้า เฮา บ่ เยยีะ ก๋าน ของ พระบิดา 
ของ เฮา ก็ บ่ ต้อง เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา 38 แต่ ถ้า เฮา เยยีะ ก๋าน ของ 
พระบิดา เถิงแม้ วา่ หมู่ ต้าน จะ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา ก็ หื้อ เจ้ือ ใน 
ก๋าน น้ัน เต๊อะ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู ้กับ เข้าใจ๋ วา่ พระบิดา ก็ อยู ่
ใน เฮา และ เฮา ก็ อยู ่ใน พระบิดา�

39 หมู่ เขา ก็ ฮ ิจะ ยบั พระองค์ แหม เต้ือ แต่ พระองค์ ก็ รอด 
ป๊น จาก มือ หมู่ เขา ไป ได้

40 แล้ว พระองค์ ก็ ข้าม แม่น้ํา จอรแ์ดน ไป แหม เผิก น่ึง ไป ต้ี 
ตะก่อน ยอหน์ เกย หื้อ บัพติศมา แล้ว พระองค์ ก็ ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้
ฒ 10:34 10:34 สดด� 82:6
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41 คน นัก ขนาด ก็ ปา กัน๋ มา หา พระองค์ แล้ว ก็ อู ้วา่ �ยอหน์ 
บ่ ได้ เยยีะ หมายสําคัญ อะหยงั เลย แต่ กู้ สิง่ ต้ี ยอหน์ ได้ อู ้เถิง 
ป้อจาย คน น้ี ก็ เป๋น ความ จรงิ� 42 กับ มี หลาย คน ต้ี หัน้ เจ้ือ วาง
ใจ๋ พระองค์

11
ลาซารสั ต๋าย

1 มี ป้อ จาย คน น่ึง จ้ือ ลาซา รสั ก่ํา ลัง บ่ สบาย เขา อยู ่ต้ี 
หมู่บ้าน เบธานี กับ มารยี ์ตึง มารธา ป้ี สาว ของ เขา 2มารยี ์คน น้ี 
เป๋น แม่ญิง ต้ี เอา น้ํามัน หอม ถอก ลง บน ตีน๋ ของ พระเยซู แล้ว 
เอา ผม ของ ตัว๋ เก่า เจ๊ด ตีน๋ หื้อ พระองค์ ลาซารสั ต้ี บ่ สบาย ก็ 
เป๋น น้องบ่าว ของ มารยี ์คน น้ี 3 ป้ี สาว ตึง สอง คน ของ เขา ก็ 
ใจ๊ คน ไป บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ คน ต้ี อาจ๋ารย ์ฮกั ก่ําลัง 
บ่ สบาย�

4 บ่ากอง พระเยซู ได้ ยนิ จาอัน้ พระองค์ ก็ อู ้วา่ �สุดต๊าย 
แล้ว ผล ของ ก๋าน บ่ สบาย น้ี ก็ บ่ ใจ้ ความ ต๋าย เป้ือ คน จะ ได้ 
หนั ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า กับ ของ พระบุตร ของ พระองค์ 
ผ่าน ก๋าน บ่ สบาย น้ี� 5 พระเยซู ฮกั มารธา กับ น้องสาว ของ 
นาง ตึง ลาซารสั ตวย 6 ต๋อน พระองค์ ได้ ยนิ วา่ ลาซารสั บ่ สบาย
พระองค์ ก็ ยงั ยา้ง อยู ่ต้ี เก่า ไป แหม สอง วนั 7 หลังจาก น้ัน 
พระองค์ ก็ บอก กับ สาวก วา่ �เฮา ป๊ิก ไป แควน้ ยูเดีย กัน๋ เต๊อะ�

8หมู่ สาวก ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ บ่ ก่ี วนั มา น้ี หมู่ จาว 
ยวิ ต้ี หัน้ ฮ ิเอา บ่าหนิ จะ ขวา้ง อาจ๋ารย ์หื้อ ต๋าย อาจ๋ารย ์ยงั จะ ไป 
ต้ี หัน้ แหม กา�

9 พระเยซู ตอบ วา่ �ต๋อน เม่ือ วนั มี สิบ สอง จัว้โมง บ่ ใจ้ กา
ถ้า ใผ เตียว ต๋อน เม่ือ วนั ก็ จะ บ่ ข้อง สะดุด ยอ้น มี แสง สวา่ง ของ 
โลก น้ี 10 แต่ ถ้า ใผ เตียว ต๋อน เม่ือ คืน ก็ จะ ข้อง สะดุด ยอ้น บ่ มี 
แสง สวา่ง�
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11 หลังจาก ต้ี พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ หมู่ 
สาวก แหม วา่ �ลาซารสั เป้ือน ของ เฮา หลับ ไป แล้ว แต่ เฮา จะ 
ไป ต้ี หัน้ เป้ือ ฮอ้ง เขา หื้อ ลุก ขึ้น มา�

12 สาวก ของ พระองค์ ก็ อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า เขา หลับ อยู่ เขา 
ก็ ยงัแควน ขึ้น แล้ว ก้า�

13 พระเยซู หมายเถิง วา่ ลาซารสั ต๋าย แล้ว แต่ หมู่ สาวก ก๊ึด 
วา่ พระองค์ หมายเถิง เขา นอน หลับ บ่ ดาย 14 จาอัน้ พระเยซู ก็ 
เลย อู ้ซ่ือ ๆ กับ หมู่ เขา วา่ �ลาซารสั ต๋าย แล้ว 15 และ ยอ้น เฮา 
หนั แก่ หมู่ ต้าน เฮา เถิง ดีใจ๋ ต้ี บ่ ได้ อยู ่ต้ี หัน้ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ 
เจ้ือ วางใจ๋ เฮา นัก ขึ้น หมู่ เฮา ไป หา เขา กัน๋ เต๊อะ�

16 โธมัส ( ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ แฝด ) ก็ อู ้กับ สาวก คน อื่น วา่
�หมู่ เฮา ไป กัน๋ เต๊อะ ไป ต๋าย ตวย กัน๋ กับ อาจ๋ารย�์

พระเยซู ไป เถิง เบธานี
17 บ่า กอง พระ เยซู ไป เถิง หมู่บ้าน เบ ธานี ก็ ได้ ข่าว วา่ 

เขา เอา ศพ ลาซา รสั ไป ฝัง ไว ้ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ ได้ ส่ี วนั แล้ว
18 หมู่บ้าน เบธานี อยู ่ใก้ กรุง เยรูซาเล็ม หา่ง กัน๋ ประมาณ สาม 
กิโลเมตร 19 หมู่ จาว ยวิ หลาย คน ก็ มา ปลอบใจ๋ มารธา กับ มา
รยี ์ต้ี น้องบ่าว ของ หมู่ นาง ต๋าย

20 เม่ือ มารธา ได้ ยนิ วา่ พระเยซู มา นาง ก็ เตียว ออก ไป หา 
เป้ือ ต้อนฮบั พระองค์ แต่ มารยี ์ยงั อยู ่ใน เฮอืน 21 แล้ว มารธา 
อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า อาจ๋ารย ์อยู ่กับ หมู่ เฮา น้องบ่าว 
ข้าเจ้า ก็ จะ บ่ ต๋าย 22 แต่ เถิง บ่าเด่ียว น้ี ข้าเจ้า ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ 
หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี อาจ๋ารย ์ขอ�

23 พระเยซู อู ้วา่ �น้องบ่าว ของ เจ้า จะ เป๋น ขึ้น มา มี จีวติ 
แหม เต้ือ�
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24 มารธา อู ้วา่ �ข้าเจ้า ฮู ้วา่ เขา จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน 
วนั สุดต๊าย�

25 พระเยซู อู ้กับ มารธา วา่ �เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย และ หื้อ จีวติ กับ หมู่ เขา กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ 
เฮา เถิงแม้ ต๋าย ไป แล้ว ก็ ยงั มี จีวติ อยู่ 26 แล้ว ใผ ต้ี ยงั มี จีวติ 
อยู ่กับ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา เขา ก็ จะ บ่ มี วนั ต๋าย มารธา เจ้า เจ้ือ จา
อัน้ ก่อ�

27 มารธา ก็ บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ ข้าเจ้า เจ้ือ วา่ อาจ๋า
รย ์เป๋น พระครสิต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ต้ี วา่ กัน๋ วา่ จะ เข้า 
มา ใน โลก น้ี�

พระเยซู ไห้
28 หลังจาก มารธา อู ้จาอัน้ แล้ว เขา ก็ ป๊ิก ไป ฮอ้ง มารยี ์น้อง

สาว ของ เขา มา ลัก อู ้กัน๋ สอง คน วา่ �อาจ๋ารย ์มา แล้ว ต้าน 
ถาม หา น้อง ตวย� 29 บ่ากอง มารยี ์ได้ ยนิ จาอัน้ ก็ ฟ่ัง ลุก ไป หา 
พระเยซู 30 พระองค์ ยงั บ่ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน เต้ือ พระองค์ ยงั 
อยู ่ต้ี เก่า ต้ี มารธา ไป หา 31 แล้ว หมู่ จาว ยวิ ต้ี มา ปลอบใจ๋ มารยี ์
หนั มารยี ์ฟ่ัง ลุก ออก จาก เฮอืน ไป หมู่ เขา ก็ ก๊ึด วา่ มารยี ์จะ ไป 
ไห ้ต้ี อุโมงค์ ฝังศพ หมู่ เขา ก็ เลย ตวย มารยี ์ไป 32 เม่ือ มารยี ์ไป 
เถิง ต้ี ต้ี พระเยซู อยู ่ก็ หนั พระเยซู แล้ว ก็ ยอบ ลง กราบ ต้ี ตีน๋ 
ของ พระองค์ แล้ว อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า อาจ๋ารย ์อยู ่ต้ี น่ี น้องบ่าว 
ข้าเจ้า ก็ จะ บ่ ต๋าย�

33 เม่ือ พระเยซู หนั มารยี ์ไห้ กับ หมู่ จาว ยวิ ต้ี ตวย มารยี ์มา ต้ี 
ปา กัน๋ ไห ้ตวย พระองค์ ก็ บ่ ม่วนใจ๋ กับ ตุ๊ก ใจ๋ 34 แล้ว พระองค์ 
ก็ อู ้วา่ �หมู่ ต้าน เอา ศพ ไป ไว ้ต้ี ไหน� หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �อาจ๋า
รย์ ตวย มา ผ่อ เต๊อะ�

35 แล้ว พระเยซู ก็ ไห้
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36 หมู่ จาว ยวิ ต้ี ตวย มา อู ้กัน๋ วา่ �ผ่อ ลอ ป้อจาย คน น้ี ฮกั 
ลาซารสั นัก ขนาด�

37 แต่ บาง คน ก็ อู ้วา่ �เขา เยยีะ หื้อ คน ต๋า บอด ผ่อ หนั ได้
แล้ว จ้วย ลาซารสั บ่ หื้อ ต๋าย บ่ ได้ กา�

ลาซารสั เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
38 พระเยซู ก็ บ่ ม่วนใจ๋ แหม เต้ือ พระองค์ ก็ ไป เถิง อุโมงค์ 

ฝังศพ อุโมงค์ น้ัน เป๋น ถ้ํา มี บ่าหนิ ก้อน ใหญ่ ตึด ปาก อุโมงค์ 
อยู่ 39 แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ วา่ �กิง้ บ่าหนิ ออก ลอ� มารธา ป้ี 
สาว ของ ลาซารสั ก็ อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ เขา ต๋าย มา ได้ ส่ี วนั แล้ว บ่า
เด่ียว ศพ ก็ เหม็นต๊ึง แล้ว ก่า�

40 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา บอก เจ้า แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ ถ้า เจ้า เจ้ือ 
วางใจ๋ เฮา เจ้า ก็ จะ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า�

41หมู่ เขา ก็ เลย กิง้ บ่าหนิ ออก แล้ว พระเยซู ก็ แหงน หน้า ขึ้น 
อธษิฐาน วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ขอบคุณ พระองค์ 
ต้ี พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ 42 กับ ข้า พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ พระองค์ 
ฟัง ข้า พระองค์ ตลอด ต้ี ข้า พระองค์ อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น หนั แก่ คน ตัง
หลาย ต้ี อยู ่ต้ี น่ี เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ เจ้ือ วา่ พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี ใจ๊ ข้า 
พระองค์ มา� 43 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ ฮอ้ง 
เอิน้ ขึ้น มา วา่ �ลาซารสั เหย ออก มา เต๊อะ� 44แล้ว ลาซารสั ต้ี 
ต๋าย ไป แล้ว ก็ เตียว ออก มา จาก อุโมงค์ มี ผ้า ปัน มือ ปัน ตีน๋ กับ 
หน้า เขา อยู่ พระเยซู ก็ เลย บอก คน ตังหลาย วา่ �แก้ ผ้า ต้ี ปัน 
เขา ออก หื้อ เขา เตียว ไป�

หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ วางแผน จะ ฆ่า พระเยซู
45 หมู่ จาว ยวิ ต้ี มา หา มารยี ์ได้ หนั สิง่ ต้ี พระเยซู เยยีะ ก็ ปา 

กัน๋ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ 46 แต่ มี บาง คน ใน หมู่ น้ัน ไป เล่า สิง่ ต้ี 
หนั พระเยซู เยยีะ หื้อ หมู่ ฟารสีิ ฟัง 47 แล้ว หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ 
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กับ หมู่ ฟารสีิ ก็ ฮอ้ง ประชุม สภา แซนเฮดรนิ แล้ว หมู่ เขา อู ้กัน๋ 
วา่ �หมู่ เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี ป้อจาย คน น้ี เยยีะ หมายสําคัญ 
หลาย อยา่ง แล้ว 48 ถ้า เฮา ป่อย หื้อ เขา เยยีะ จาอี ้ไป ติก ๆ คน 
ตังหลาย ก็ จะ ปา กัน๋ ไป เจ้ือ เขา เหยี หมด แล้ว หมู่ โรมัน ก็ จะ มา 
ทําลาย ตึง พระวหิาร และ ตึง จ้าด ของ เฮา�

49แต่ มี ป้อจาย คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน จ้ือ คายาฟาส เขา เป๋น มหา 
ปุโรหติ ใน ป๋ี น้ัน เขา ก็ อู ้วา่ �หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้อะหยงั เลย 50หมู่ ต้าน 
บ่ เข้าใจ๋ วา่ สําหรบั หมู่ ต้าน แล้ว จะ หื้อ ป้อจาย คน น่ึง ต๋าย เป้ือ 
คน ตึง หมด ก็ ยงั ดี เหลือ หื้อ คน ใน จ้าด ตึง หมด โดน ทําลาย�
51 คายาฟาส บ่ ได้ อู ้จาอี ้ขึ้น มา คน เดียว แต่ ยอ้น วา่ เขา เป๋น 
มหา ปุโรหติ ใน ป๋ี น้ัน พระเจ้า ก็ เลย หื้อ เขา อู ้เป๋น กํา ตวายตัก๊ 
วา่ พระเยซู จะ ต๋าย เป้ือ จาว ยวิ 52 และ พระองค์ บ่ ได้ ต๋าย เป้ือ 
จาว ยวิ เต้าอัน้ แต่ เป้ือ จะ รวม คน ของ พระเจ้า ต้ี แตก ขะแล 
ขะแจ ไป ใคว ่โลก หื้อ มา อยู ่เป๋น หมู่ เดียว กัน๋

53 ตัง้แต่ วนั น้ัน หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ วางแผน จะ ฆ่า พระเยซู
54 พระองค์ ก็ เลย บ่ ออก ไป ไหน มา ไหน อยา่ง เปิดเผย ใน ต้ี ต้ี มี 
หมู่ จาว ยวิ แต่ ออก จาก หมู่บ้าน เบธานี ไป ต้ี หมู่บ้าน เอฟราอมิ
อยู ่ใก้ ๆ ต้ี กัน๋ดาร แหง้แล้ง แล้ว พระองค์ กับ หมู่ สาวก ก็ ยา้ง 
อยู ่ต้ี หัน้

55 ต๋อน เม่ือ ใก้ เถิง งาน ปัสกา ของ จาว ยวิ หลาย คน ต้ี ลุก 
บ้าน นอก มา ก็ ปา กัน๋ เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ เยยีะ พิธ ี
ล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ก่อน งาน น้ัน 56 แล้ว คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ 
เซาะ ผ่อ หา พระเยซู ต๋อน ต้ี อยู ่ใน พระวหิาร หมู่ เขา ก็ ถาม กัน๋ 
วา่ �ต้าน ก๊ึด จาใด ป้อจาย คน น้ัน จะ มา งาน ก่อ� 57 แต่ หมู่ 
หวั หน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟาริสี ได้ สัง่ คน ตังหลาย วา่ ถ้า ใผ หนั 
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พระเยซู อยู ่ต้ี ไหน ก็ ต้อง มา บอก หมู่ เขา เป้ือ หมู่ เขา จะ ไป ยบั 
พระองค์

12
มารยี ์เอา น้ํามัน หอม ล้าง ตีน๋ หื้อ พระเยซู

1 ก่อน เถิง งาน ปัสกา หก วนั พระเยซู ก็ มา ต้ี หมู่บ้าน เบธานี 
เซิง่ เป๋น หมู่ บ้าน ต้ี ลาซารสั อยู่ ลาซารสั คน น้ี ต้ี พระองค์ เยยี
ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 2 หมู่ คน ต้ี หัน้ จัด งานเล้ียง หื้อ 
พระองค์ มารธา ก็ จ้วย ผ่อ กอย เรือ่ง ของกิน๋ ของ วา่ ต๋อน น้ัน 
ลาซารสั ก็ น่ัง กิน๋ ข้าว อยู ่โต๊ะ เดียว กัน๋ กับ พระองค์ 3 มารยี ์
เอา น้ํามัน หอม นารดา บรสุิทธิ ์รากา แปง มา ประมาณ เกิง่ ลิตร
แล้ว ก็ ถอก ใส่ ตีน๋ ของ พระเยซู แล้ว เอา ผม ของ ตัว๋ เก่า เจ๊ด ตีน๋ 
หื้อ พระองค์ ใคว ่ตึง บ้าน ก็ หอม น้ํามัน หอม น้ัน ขนาด

4 แต่ ยูดาส อสิคาริโอท สาวก คน น่ึง ของ พระเยซู คน ต้ี 
จะ หกัหลัง พระองค์ ก็ อู ้วา่ 5 �เยยีะ หยงั บ่ เอา น้ํามัน หอม น้ี ไป 
ขาย แล้ว เอา สตางค์ มา ป๋ัน หื้อ กับ คน ตุ๊ก คน จ๋น ถ้า ขาย จะ ได้ 
สตางค์ เหรยีญ เถิง สาม รอ้ย� 6 ต้ี ยูดาส อู ้จาอี ้บ่ ใจ้ วา่ เขา เป๋น 
หว่ง คน ตุ๊ก แต่ ยอ้น วา่ เขา เป๋น คน ขี้ลัก ซอบ ลัก สตางค์ ใน ถง 
สตางค์ ส่วน รวม ต้ี เขา เป๋น คน ผ่อ

7 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �หา้ม วา่ หื้อ นาง นาง เยยีะ จาอี ้เป้ือ จะ เกีย
ม ก๋าน ฝัง ศพ ของ เฮา 8 คน ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยงั อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป 
ตลอด แต่ เฮา จะ บ่ อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด�

หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ วางแผน ต้ี จะ ฆ่า ลาซารสั
9 บ่า กอง หมู่ จาว ยวิ จํา๋ นวน นัก ได้ ยนิ วา่ พระ เยซู อยู ่ต้ี 

หมู่บ้าน เบธานี หมู่ เขา ก็ เลย ปา กัน๋ ไป ต้ี หัน้ ยอ้น ใค่ หนั พระ
เยซู กับ ลาซารสั คน ต้ี พระเยซู เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
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10จาอัน้ หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ ก็ เลย วางแผน จะ ฆ่า ลาซารสั ตวย
11 ยอ้น ลาซารสั เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ ๆ หมู่ จาว ยวิ หลาย 
คน ก็ เลย ละ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ แล้ว ไป เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู

หมู่ คน ต้อนฮบั พระเยซู เข้า กรุง เยรูซาเล็ม
12 แหม วนั น่ึง คน นัก ขนาด ต้ี มา ฮว่ม งาน ปัสกา ได้ยนิ วา่ 

พระเยซู ก่ําลัง เข้า มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 13 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอา 
กิง่ ปาล์ม๙ ไป ต้อนฮบั พระองค์ แล้ว โห ่ฮอ้ง วา่
�โฮซันนา�๑
�ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เต๊อะ 

เน่อ�ณ
�ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน กษัตรยิ ์อสิราเอล เต๊อะ เน่อ�
14 พระเยซู เอา ลูก ลา ตัว๋ น่ึง ขี่ มา อยา่ง ใน พระคัมภีร ์ต้ี เขียน ไว ้
วา่
15 �จาว เมือง ศิโยน เหย บ่ ต้อง กัว๋
ผ่อ หัน้ ลอ กษัตรยิ ์ของ หมู่ เจ้า ก่ําลัง มา

พระองค์ ขี่ ลูก ลา อยู�่ด
16 ใน ต๋อน น้ัน หมู่ สาวก ของ พระองค์ ยงั บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง น้ี แต่ 
หลัง จาก ต้ี พระเยซู ได้ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ แล้ว หมู่ เขา ก็ ก๊ึด 
ขึ้น ได้ วา่ พระคัมภีร ์ได้ เขียน เก่ียวกับ พระเยซู เถิง เรือ่ง น้ี ไว้
กับ หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี ได้ เยยีะ จาอัน้ หื้อ พระองค์

17 หมู่ คน ต้ี อยู ่กับ พระเยซู ต๋อน ต้ี พระองค์ ฮอ้ง ลาซารสั 
ออก จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ กับ เยยี ะ หื้อ ลาซา รสั เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย น้ัน ก็ เป๋น พยาน ใน สิง่ ต้ี เขา ได้ ยนิ ได้ หนั มา 18 จา
อัน้ หลาย คน ก็ ปา กัน๋ มา หา พระเยซู ยอ้น ได้ยนิ วา่ พระองค์ 
๙ 12:13 12:13 เป๋น ก๋าน ต้อนฮบั คน ต้ี มี จ้ือ เสียง กาวา่ คน สําคัญ
๑ 12:13 12:13 กํา น้ี เป๋น ภาษา ฮบีรู มี ความหมาย วา่ �ขอ โผด จ้วย หื้อ รอด�
จาว ยวิ ใจ๊ เป๋น กํา สรรเสรญิ พระเจ้า ณ 12:13 12:13 สดด� 118:25-26
ด 12:15 12:15 ศคย� 9:9
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เยยีะ หมายสําคัญ น้ี 19 หมู่ ฟารสีิ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �หนั ก่อ หมู่ เฮา 
เยยีะ อะหยงั เขา ก็ บ่ สําเรจ็ สัก อยา่ง คน ตึง โลก ปา กัน๋ ไป ติด
ต๋าม เขา เหยี หมด�

จาว กรกี ใค่ ปะ พระเยซู
20 มี จาว กรกี บาง คน ใน คน ตัง หลาย ต้ี ขึ้น ไป นมัส ก๋า น 

พระเจ้า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ใน หละหวา่ง งาน ปัสกา 21 แล้ว หมู่ 
เขา ก็ ไป หา สาวก ของ พระ เยซู คน น่ึง จ้ือ ฟี ลิป ต้ี มา จาก 
หมู่บ้าน เบธไซดา ใน แควน้ กาลิลี แล้ว ก็ ขอ ฟีลิป วา่ �ต้าน 
ครบั เฮา ใค่ ปะ พระเยซู� 22 ฟีลิป ก็ เลย ไป บอก อนัดรูว์ แล้ว 
เขา ตึง สอง คน ก็ ไป บอก พระเยซู

23 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ หนั 
เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ บุตรมนษุย์ 24 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ 
ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า เม็ด ข้าว แหง้ แล้ว ตก ลง ดิน ก็ จะ งอก ขึ้น 
มา หื้อ ผล แหม หลาย เม็ด แต่ ถ้า บ่ ตก ลง ดิน ก็ จะ เป๋น ก้า เม็ด 
ข้าว เม็ด เดียว เต้าอัน้ 25 คน ใด ต้ี ใจ๊ จีวติ หนัแก่ ตัว๋ เก่า ใน โลก 
น้ี คน น้ัน ก็ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า ใผ ใจ๊ จีวติ บ่ หนั 
แก่ ตัว๋ ใน โลก น้ี ก็ จะ ฮกัษา จีวติ ไว ้ได้ จ๋น ฮบั จีวติ นิรนัดร์ 26 ใผ 
ต้ี ฮบัใจ๊ เฮา ก็ ต้อง ติดต๋าม หลาม ตวย เฮา มา เฮา อยู ่ต้ี ไหน ผู้ 
ฮบัใจ๊ ของ เฮา ก็ จะ อยู ่ต้ี หัน้ ตวย ใผ ต้ี ฮบัใจ๊ เฮา พระเจ้า ก็ จะ 
ยกยอ่ง คน น้ัน

พระเยซู อู ้เถิง ความ ต๋าย ของ พระองค์
27 �บ่าเด่ียว น้ี เฮา ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด จะ อู ้จาใด ดี จะ หื้อ 

เฮา อู ้วา่ �พระบิดา เจ้าข้า ขอ โผด จ้วย ข้า พระองค์ หื้อ ป๊น เวลา 
แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี ตวย เต๊อะ� จาอัน้ กา บ่ ใจ้ ต้ี เฮา มา ใน 
โลก ก็ เป้ือ เวลา แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี 28 ข้า แต่ พระบิดา ขอ หื้อ 
คน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์� แล้ว ก็ มี เสียง อู ้จาก ต๊
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องฟ้า วา่ �เฮา ได้ เยยีะ หื้อ หนั ความ ยิง่ใหญ่ แล้ว กับ จะ เยยีะ 
หื้อ หนั แหม�

29 เม่ือ คน ต้ี อยู ่หัน้ ได้ยนิ เสียง น้ัน บาง คน ก็ อู ้วา่ เป๋น เสียง 
ฟ้า ฮอ้ง แต่ คน อื่น อู ้วา่ �ทูตสวรรค์ อู ้กับ ต้าน�

30 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ หมู่ เขา วา่ �เสียง น้ี ก็ เป้ือ หมู่ 
ต้าน บ่ ใจ้ เป้ือ เฮา 31 เถิง เวลา ต้ี จะ ตัดสิน ลงโต้ษ โลก แล้ว ผู้ 
ปกครอง แหง่ โลก น้ี๒ ก็ จะ โดน ไล่ ออก ไป 32 เม่ือ เฮา ถูก ยก 
ขึ้น จาก แผ่นดิน โลก๓ เฮา ก็ จะ จัก๊ นํา กู้ คน มา เจ้ือ วางใจ๋ เฮา�
33 พระเยซู อู ้จาอี ้เป้ือ บอก หื้อ ฮู ้วา่ พระองค์ จะ ต๋าย จาใด

34 คน ตังหลาย ก็ อู ้วา่ �บท บัญญัติ บอก หมู่ เฮา ไว ้วา่ พระ
ครสิต์ จะ มี จี วติ ตลอด ไป แล้ว เยยี ะ หยงั ต้าน อู ้วา่ �บุตร
มนษุย ์จะ ต้อง ถูก ยก ขึ้น� กับ �บุตรมนษุย�์ เป๋น ใผ�

35 พระเยซู อู ้วา่ �แสงแจ้ง ของ เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ไป 
แหม สัก บึด สัก เม่ือ หื้อ เตียว ไป ต๋อน ต้ี ยงั มี แสงแจ้ง อยู่ เป้ือ 
ความ มืด จะ ตวย บ่ ตัน ต้าน ยอ้น คน ต้ี เตียว ใน ความ มืด ก็ จะ 
บ่ หนั วา่ ก่ําลัง เตียว ไป ตาง ใด 36 ต๋อน ต้ี ยงั มี แสงแจ้ง ของ เฮา 
อยู่ ก็ หื้อ เจ้ือ วางใจ๋ ใน แสงแจ้ง น้ัน เต๊อะ เป้ือ วา่ ต้าน จะ ได้ เป๋น 
ลูก ของ ความ เป่งแจ้ง� บ่ากอง พระเยซู อู ้จบ แล้ว ก็ ละ หมู่ เขา 
ไป แล้ว ซ่อน ตัว๋ จาก คน ตังหลาย

หมู่ จาว ยวิ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู
37 เถิงแม้ วา่ พระเยซู เยยีะ หมายสําคัญ หลาย อยา่ง หื้อ หมู่ 

เขา หนั แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ 38 เป้ือ หื้อ เป๋น ไป 
ต๋าม ต้ี อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้ไว ้วา่
�องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มี ใผ พ่อง ต้ี เจ้ือ กํา อู ้ของ หมู่ เฮา
๒ 12:31 12:31 ผู้ ปกครอง โลก น้ี อา้ง เถิง ซาต๋าน ๓ 12:32 12:32
หมายเถิง ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
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และ พระองค์ แสดง ฤทธิ ์อาํนาจ หื้อ ใผ ผ่อ�ต
39 จาอัน้ หมู่ เขา ก็ เลย เจ้ือ พระองค์ บ่ ได้ ยอ้น วา่ อสิยาห ์อู ้ไว ้
แหม วา่
40 �พระเจ้า เยยีะ หื้อ ต๋า หมู่ เขา บอด

และ เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ หมู่ เขา หลึกหล่ึง
เป้ือ วา่ ต๋า หมู่ เขา จะ ผ่อ บ่ หนั

กับ จิตใจ๋ หมู่ เขา ก็ จะ บ่ เข้าใจ๋
หมู่ เขา จะ ได้ บ่ ป๊ิก มา หา เฮา เป้ือ หื้อ เฮา ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย 

ดี�ถ
41 อสิยาห ์อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ เขา ได้ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระ
เยซู ล่วงหน้า แล้ว และ อู ้เถิง พระองค์ ไว้

42 แต่ ต๋อน น้ัน มี หลาย คน ตึง หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ ก็ เจ้ือ วาง
ใจ๋ พระองค์ แต่ เขา ก็ บ่ ก้า ยอม ฮบั พระองค์ อยา่ง เปิด เผย
ยอ้น กัว๋ ต้ี หมู่ ฟารสีิ จะ ไล่ หมู่ เขา ออก จาก สมาชกิ ธรรมศาลา
43 ยอ้น วา่ หมู่ เขา ซอบ กํา ยกยอ่ง ของ คน นัก เหลือ กํา ยกยอ่ง 
ของ พระเจ้า

กําสอน ของ พระเยซู เป๋น กํา ตัดสิน ลงโต้ษ
44 พระเยซู ฮอ้งเอิน้ วา่ �ใผ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา เขา บ่ ได้ เจ้ือ 

วางใจ๋ ก้า เฮา เต้าอัน้ แต่ เขา เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 
ตวย 45 คน ต้ี ผ่อ หนั เฮา เขา ก็ หนั พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 46 เฮา 
เข้า มา เป๋น ความ เป่งแจ้ง หื้อ โลก เป้ือ กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา จะ 
บ่ อยู ่ใน ความ มืด

47 �คน ต้ี ได้ยนิ กําสอน ของ เฮา แล้ว บ่ เจ้ือ ฟัง เฮา บ่ ตัดสิน 
ลงโต้ษ เขา ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ มา เป้ือ ตัดสิน ลงโต้ษ โลก น้ี แต่ 
เฮา มา เป้ือ จ้วย โลก น้ี หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 48 ถ้า ใผ บ่ ยอมฮบั 
ต 12:38 12:38 อสย� 53:1 ถ 12:40 12:40 อสย� 6:10



ยอหน์ 12:49 liv ยอหน์ 13:6

เฮา และ บ่ ฮบั กํา อู ้ของ เฮา จะ มี อยา่ง น่ึง ต้ี จะ ตัดสิน ลงโต้ษ 
เขา คือ กํา ต้ี เฮา ได้ อู ้ไป แล้ว น้ัน เนาะ จะ ตัดสิน ลงโต้ษ เขา ใน 
วนั สุดต๊าย 49 ยอ้น กํา อู ้หมู่ น้ี เฮา บ่ ได้ อู ้ต๋ามใจ๋ ตัว๋เก่า แต่ พระ
บิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา สัง่ เฮา วา่ จะ อู ้อะหยงั อยา่งใด พ่อง 50 แล้ว 
เฮา ก็ ฮู ้วา่ กําสัง่ ของ พระองค์ น้ัน จะ นํา ไป เถิง จีวติ นิรนัดร์ เฮา 
เลย อู ้ต๋าม ต้ี พระบิดา สัง่ หื้อ อู�้

13
พระเยซู ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ สาวก

1 ก่อน เถิง งาน ปัสกา พระเยซู ฮู ้วา่ เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระองค์ 
จะ ต้อง จาก โลก น้ี ป๊ิก ไป หา พระบิดา พระองค์ ฮกั หมู่ คน ต้ี ติด
ต๋าม พระองค์ เซิง่ อยู ่ใน โลก น้ี ตลอด มา กับ พระองค์ ก็ เยยีะ 
หื้อ หมู่ เขา หนั วา่ พระองค์ ฮกั หมู่ เขา มอก ใด๔

2 ต๋อน ต้ี ก่ําลัง กิน๋ ข้าวแลง กัน๋ อยู่ มาร ได้ เยยีะ หื้อ ใจ๋ ของ ยู
ดาส อสิคาริโอท ลูกบ่าว ของ ซีโมน ก๊ึด จะ หกัหลัง พระเยซู 
แล้ว 3 พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า หื้อ พระองค์ มี อาํนาจ เหนือ กู้ 
สิง่ กู้ อยา่ง กับ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แล้ว ก่ําลัง จะ ป๊ิก ไป หา 
พระเจ้า 4 พระเยซู ก็ ลุก ขึ้น จาก โต๊ะ ถอด เส้ือ คุม ออก แล้ว 
เอา ผ้า เจ๊ด ตัว๋ มัด แอว ไว้ 5 แล้ว พระองค์ ก็ ถอก น้ํา ใส่ กะละมัง 
เอา ไป ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ สาวก แล้ว เอา ผ้า ต้ี มัด แอว เจ๊ด ตีน๋ หื้อ 
หมู่ เขา

6 เม่ือ ล้าง มา เถิง ซีโมน เปโตร เขา ก็ ถาม พระองค์ วา่ �องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ต้าน จะ ล้าง ตีน๋ หื้อ เฮา ตวย กา�

๔ 13:1 13:1 กาวา่ บาง ฉบับ ตี ๋ความหมาย แหม อยา่ง น่ึง คือ ฮกั จ๋น เถิง ต้ี สุด 



ยอหน์ 13:7 lv ยอหน์ 13:19

7 พระเยซู ตอบ วา่ �ต๋อน น้ี ต้ี เฮา เยยีะ จาอี้ ต้าน ยงั บ่ เข้าใจ๋ 
เต้ือ แต่ แหม หน้อย ต้าน จะ เข้าใจ๋�

8 ซีโมน เปโตร ก็ เลย อู ้วา่ �เฮา บ่ มี วนั ยอม หื้อ พระองค์ ล้าง 
ตีน๋ หื้อ เฮา แน่นอน� พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �ถ้า เฮา บ่ ได้ ล้าง หื้อ 
ต้าน ต้าน ก็ บ่ ได้ เป๋น คน ของ เฮา แหม�

9 ซี โมน เป โตร ก็ อู ้วา่ �อา จ๋า รย ์ถ้า เป๋น จา อัน้ บ่ ใจ้ ก้า 
ตีน๋ ของ เฮา แต่ ขอ หื้อ ล้าง ตึง มือ ตึง หวั ของ เฮา ตวย เต๊อะ�
10 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �คน ต้ี อาบ น้ํา ก็ สะอาด ตึง ตัว๋ แล้ว ล้าง ก้า 
ตีน๋ ก็ ปอ หมู่ ต้าน สะอาด แล้ว แต่ บ่ ใจ้ กู้ คน� 11 พระองค์ ฮู ้วา่ 
ใผ จะ หกัหลัง พระองค์ ยอ้น จาอัน้ พระองค์ ก็ เลย อู ้วา่ �บ่ ใจ้ กู้ 
คน ต้ี สะอาด�

12 บ่ากอง พระเยซู ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ สาวก แล้ว พระองค์ ก็ ใส่ 
เส้ือ คุม ป๊ิก ไป น่ัง ต้ี เก่า แล้ว พระองค์ ก็ ถาม วา่ �ต้ี เฮา เยยีะ จา
อี ้หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ ก่อ 13 หมู่ ต้าน ฮอ้ง เฮา วา่ �อาจ๋า
รย�์ กับ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� ต้ี หมู่ ต้าน ฮอ้ง จาอัน้ ก็ แม่น 
แล้ว ยอ้น เฮา เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ 14 ถ้า เฮา ต้ี เป๋น อาจ๋ารย ์กับ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ยงั ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ ควร จะ ล้าง ตีน๋ 
หื้อ กัน๋ ตวย 15 เฮา ได้ เยยีะ เป๋น ตัว๋อยา่ง หื้อ หมู่ ต้าน ผ่อ แล้ว ก็ 
หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม ต้ี เฮา ได้ เยยีะ 16 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ 
ต้าน ตังหลาย วา่ คน ฮบัใจ๊ บ่ ใหญ่ เหลือ เจ้านาย ของ เขา กับ 
คน ส่ง ข่าว ก็ บ่ ใหญ่ เหลือ ผู้ ต้ี ใจ๊ เขา มา 17 ถ้า หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ กับ 
เยยีะ ต๋าม สิง่ น้ี หมู่ ต้าน ก็ เป๋น สุข�

18�เฮา บ่ ได้ หมายเถิง หมู่ ต้าน กู้ คน เฮา ฮูจั้ก คน ต้ี เฮา เลือก 
ไว้ แต่ จะ ต้อง เป๋น แต๊ ต๋าม พระคัมภีร ์ต้ี อู ้ไว ้วา่ �คน ต้ี กิน๋ ขอ
งกิน๋ เฮา ก็ ก๋าย เป๋น ศัตรู ๋ของ เฮา�ท 19 เฮา บอก หมู่ ต้าน ไว ้บ่า
ท 13:18 13:18 สดด� 41:9



ยอหน์ 13:20 lvi ยอหน์ 13:29

เด่ียว น้ี ก่อน ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น ก็ เป้ือ วา่ เม่ือ เกิด เหตุก๋ารณ์ 
น้ัน หมู่ ต้าน ก็ จะ เจ้ือ วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี เฮา บอก วา่ เฮา เป๋น
20 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี ยอมฮบั คน ต้ี 
เฮา ใจ๊ ไป ก็ ยอมฮบั เฮา ตวย กับ คน ต้ี ยอมฮบั เฮา ก็ ยอมฮบั ผู้ ต้ี 
ใจ๊ เฮา มา�

พระเยซู อู ้เถิง คน ต้ี จะ หกัหลัง พระองค์
21 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ 

ขนาด แล้ว ก็ อู ้ออก มา อยา่ง เปิดเผย วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ 
แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน จะ หกัหลัง เฮา�

22แล้ว หมู่ สาวก ก็ ผ่อ หน้า กัน๋ ใค่ ฮู ้วา่ พระองค์ อู ้เถิง ใผ 23 มี 
สาวก คน น่ึง ต้ี พระองค์ ฮกั เอน ตัว๋ นอน กิน๋ ข้าว ข้าง พระองค์ 
อยู่ 24 ซีโมน เปโตร ก็ ส่ง ซิก หื้อ เขา ถาม พระองค์ วา่ พระองค์ 
อู ้เถิง ใผ

25 สาวก คน น้ัน ก็ เอน ตัว๋ เข้า ไป ใก้ ๆ พระ เยซู แล้ว ถาม 
พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ ต้าน อู ้เถิง ใผ ครบั�

26 พระเยซู ตอบ วา่ �คน น้ัน ก็ คือ คน ต้ี เฮา จะ เอา เข้าหนม
ปัง จุ่ม ลง ใน ถ้วย น้ี แล้ว ยื่น หื้อ เขา� แล้ว พระองค์ ก็ เอา เข้า
หนมปัง จุ่ม ลง ใน ถ้วย แล้ว ยื่น หื้อ ยูดาส อสิคารโิอท ลูกบ่าว 
ของ ซีโมน 27 เม่ือ ยูดาส ฮบั เข้าหนมปัง ไป ซาต๋าน ก็ เข้า เขา
พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �จะ เยยีะ อะหยงั ก็ ขะใจ๋ เยยีะ เหยี�
28 กู้ คน ต้ี เอน ตัว๋ นอน อยู ่ต้ี หัน้ บ่ เข้าใจ๋ วา่ เยยีะ หยงั พระเยซู อู ้
กับ ยูดาส จาอัน้ 29 บาง คน ก็ ก๊ึด วา่ ยอ้น ยูดาส เป๋น คน ผ่อ ถง 
สตางค์ พระเยซู เลย บอก หื้อ เขา ไป ซ้ือ ของ ต้ี จะ ใจ๊ ใน งาน กา
วา่ พระองค์ บอก หื้อ ยูดาส แจก ของ หื้อ คน ตุ๊ก พ่อง
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30 บ่ากอง ยูดาส ฮบั เข้าหนมปัง น้ัน เขา ก็ ออก ไป บ่า เด่ียว 
น้ัน เลย ต๋อน น้ัน เป๋น เม่ือคืน แล้ว

กําสัง่ ใหม่ ของ พระเยซู
31 หลังจาก ต้ี ยูดาส ออก ไป แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เถิง เวลา 

แล้ว ต้ี คน จะ ได้ หนั เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ บุตรมนษุย์ แล้ว 
พระเจ้า จะ ได้ ฮบั เกียรติ ผ่าน ตาง พระองค์ ตวย 32 ถ้า พระเจ้า 
ได้ฮบั เกียรติ ผ่าน ตาง บุตรมนษุย์ พระเจ้า ก็ จะ เยยีะ หื้อ บุตร
มนษุย ์ได้ฮบั เกียรติ ตวย กับ พระเจ้า จะ เยยีะ บ่าเด่ียว น้ี

33 �ลูก เหย เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ไป แหม กําเดียว เต้าอัน้
แล้ว หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา เฮา จะ บอก หมู่ ต้าน เหมือน 
กับ ต้ี เฮา บอก หมู่ จาว ยวิ วา่ ต้ี ต้ี เฮา ก่ําลัง จะ ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป 
บ่ ได้

34 �เฮา หื้อ กําสัง่ ใหม่ กับ หมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อ ฮกั กัน๋ หมู่ ต้าน 
ต้อง ฮกั กัน๋ เหมือน กับ ต้ี เฮา ฮกั หมู่ ต้าน 35 ถ้า หมู่ ต้าน ฮกั กัน๋ กู้ 
คน ก็ จะ ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน เป๋น สาวก ของ เฮา�

พระเยซู อู ้เถิง เปโตร จะ บอก บ่ ฮูจั้ก พระองค์
36 ซีโมน เปโตร ก็ ถาม พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้าข้า ต้าน จะ 

ไป ต้ี ไหน� พระเยซู ตอบ วา่ �ต้ี ต้ี เฮา จะ ไป น้ัน ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน 
ยงั ตวย เฮา ไป บ่ ได้ เต้ือ แต่ หมู่ ต้าน จะ ตวย เฮา ไป เม่ือ ลูน�

37 แล้ว ซีโมน เปโตร ก็ ถาม แหม วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า เยยีะ 
หยงั บ่าเด่ียว น้ี เฮา เถิง ตวย พระองค์ ไป บ่ ได้ เต้ือ เฮา พรอ้ม ต้ี 
จะ ต๋าย เป้ือ พระองค์�

38 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้าน พรอ้ม จะ ต๋าย เป้ือ เฮา กา เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก บ่ ฮู้จัก เฮา 
สาม เต้ือ�
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14
พระเยซู เป๋น ตาง นํา ไป หา พระบิดา

1 �บ่ ต้อง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ไป ขอ หื้อ เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า กับ เจ้ือ 
วางใจ๋ เฮา ตวย 2 ใน บ้าน พระบิดา ของ เฮา ก็ มี ต้ี อยู ่นัก และ 
เฮา จะ ไป เกียม ต้ี หื้อ หมู่ ต้าน ถ้า บ่ มี เฮา ก็ จะ บ่ บอก หมู่ ต้าน จา
อี ้เน่อ 3 หลัง จาก เฮา ไป เกียม ต้ี หื้อ หมู่ ต้าน แล้ว เฮา ก็ จะ ป๊ิก 
มา ฮบั หมู่ ต้าน ไป อยู ่กับ เฮา เป้ือ วา่ เฮา อยู ่ต้ี ไหน หมู่ ต้าน ก็ จะ 
ได้ อยู ่ต้ี หัน้ ตวย 4 หมู่ ต้าน ก็ ฮูจั้ก ตาง ต้ี เฮา จะ ไป น้ัน แล้ว ลอ�

5 โธมัส อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ยงั บ่ ฮู ้เลย วา่ อา
จ๋ารย ์จะ ไป ต้ี ไหน แล้ว หมู่ เฮา จะ ฮูจั้ก ตาง น้ัน ได้ จาใด กัน๋�

6 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เฮา เป๋น ตาง น้ัน เป๋น ความ จรงิ กับ 
เป๋น จีวติ บ่ มี ใผ ไป หา พระบิดา ได้ นอกจาก มา ตาง เฮา 7 ถ้า 
หมู่ ต้าน ฮู้ จัก เฮา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ จัก พระบิดา ของ เฮา 
ตวย ตัง้แต่ บ่าเด่ียว น้ี เป๋น ต้น ไป หมู่ ต้าน ฮูจั้ก พระองค์ กับ หนั 
พระองค์ แล้ว�

8 ฟีลิป ก็ อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ ขอ หื้อ เฮา หนั พระบิดา
เฮา ก็ ปอใจ๋ แล้ว� 9 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �ฟีลิป เหย เฮา อยู ่กับ 
ต้าน ปอ เถิง มอก อี ้ละ ต้าน ยงั บ่ ฮูจั้ก เฮา แหม กา ใผ ต้ี หนั เฮา ก็ 
หนั พระบิดา เป๋น จาใด ต้าน ยงั อู ้วา่ �ขอ หื้อ เฮา หนั พระบิดา�
10 ต้าน บ่ เจ้ือ กา วา่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระบิดา 
และ พระบิดา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ เฮา กํา ต้ี เฮา อู้ เฮา 
บ่ ได้ อู ้ต๋ามใจ๋ ตัว๋ เก่า แต่ พระบิดา ต้ี อยู ่ใน เฮา เยยีะ ก๋าน ของ 
พระองค์ ผ่าน ตาง เฮา 11 เจ้ือ เฮา เต๊อะ วา่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั 
เดียว กัน๋ กับ พระบิดา และ พระบิดา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ 
เฮา บ่ อัน้ ก็ หื้อ เจ้ือ ใน ก๋าน หมู่ น้ัน ต้ี เฮา เยยีะ เต๊อะ 12 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา ก็ จะ เยยี
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ะ ก๋าน ต้ี เฮา เยยีะ น้ัน ตวย และ เขา จะ เยยีะ ก๋าน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก 
เหลือ น้ัน แหม ยอ้น วา่ เฮา จะ ไป หา พระบิดา 13 แล้ว อะหยงั ก็ 
ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน จะ ขอ ใน นาม ของ เฮา เฮา ก็ จะ เยยีะ สิง่ น้ัน หื้อ
เป้ือ ต้ี พระบุตร จะ เยยีะ หื้อ คน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระ
บิดา 14 ถ้า ต้าน ขอ อะหยงั ใน นาม ของ เฮา เฮา ก็ จะ เยยีะ หื้อ

พระสัญญา เรือ่ง พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
15�ถ้า หมู่ ต้าน ฮกั เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ เฮา

16 แล้ว เฮา ก็ จะ ขอ พระบิดา แล้ว พระองค์ ก็ จะ ส่ง ผู้จ้วย แหม 
ผู้ น่ึง มา หื้อ หมู่ ต้าน ผู้จ้วย น้ี จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ตลอด ไป 17 ผู้
จ้วย พระองค์ น้ี ก็ คือ พระวญิญาณ ต้ี เปิดเผย ความ จรงิ โลก น้ี 
ยอมฮบั พระองค์ บ่ ได้ ยอ้น ผ่อ บ่ หนั กับ บ่ ฮู้จัก พระองค์ แต่ หมู่ 
ต้าน ฮู้ จัก พระองค์ แล้ว ยอ้น วา่ บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ ก็ อยู ่กับ 
หมู่ ต้าน กับ จะ อยู ่ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน หลังจาก น้ี ตวย

18 �เฮา จะ บ่ ละ บ่ ขวา้ง หมู่ ต้าน ไว ้หื้อ อยู ่ใน โลก น้ี คน เดียว
เฮา จะ ป๊ิก มา หา หมู่ ต้าน 19 แหม บ่ เมิน โลก ก็ จะ บ่ หนั เฮา แต่ 
หมู่ ต้าน จะ หนั เฮา ยอ้น เฮา มี จีวติ อยู่ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี จีวติ อยู ่
ตวย 20 ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู ้วา่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ 
กับ พระบิดา ของ เฮา และ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ 
เฮา และ เฮา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ หมู่ ต้าน 21คน ต้ี ยอม
ฮบั กํา สัง่ ของ เฮา กับ เยยีะ ต๋าม น้ัน ก็ เป๋น คน ต้ี ฮกั เฮา แล้ว พระ
บิดา ของ เฮา ก็ จะ ฮกั เขา กับ เฮา ก็ จะ ฮกั เขา ตวย กับ จะ เปิด
เผย เรือ่ง ของ เฮา หื้อ เขา ฮู�้

22 ยู ดาส ( บ่ ใจ้ ยู ดาส อสิ คา ริ โอท ) ถาม พระ เยซู วา่
�พระองค์ เจ้า ข้า เยยีะ หยงั จะ เปิดเผย หื้อ หมู่ เฮา ฮู้ แต่ บ่ หื้อ 
โลก น้ี ฮู�้
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23 พระเยซู ตอบ วา่ �ถ้า ใผ ฮกั เฮา เขา ก็ จะ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ 
สอน ของ เฮา พระบิดา ของ เฮา ก็ จะ ฮกั เขา และ พระบิดา กับ 
เฮา ก็ จะ มา หา เขา แล้ว ก็ จะ อยู ่กับ เขา 24 คน ไหน บ่ ฮกั เฮา เขา 
ก็ จะ บ่ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา กํา สัง่ สอน ต้ี หมู่ ต้าน ได้ 
ยนิ บ่ ใจ้ เป๋น กํา สัง่ สอน ของ เฮา แต่ เป๋น ของ พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ 
เฮา มา

25 �เฮา ได้ อู ้กํา หมู่ น้ี หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่กับ หมู่ ต้าน
26 เม่ือ พระบิดา ส่ง ผู้ จ้วย คือ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา แตน 
เฮา พระวญิญาณ น้ัน ก็ จะ สอน หมู่ ต้าน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ จะ 
เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน จํา๋ กู้ สิง่ ต้ี เฮา ได้ อู ้กับ หมู่ ต้าน ไป แล้ว

27 �เฮา หื้อ สันติสุข ของ เฮา ไว ้กับ หมู่ ต้าน สันติสุข ต้ี เฮา หื้อ 
บ่ เหมือน กับ ต้ี โลก หื้อ บ่ ต้อง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ กับ บ่ ต้อง กัว๋ 28 ต้าน 
ได้ยนิ ต้ี เฮา บอก ต้าน แล้ว วา่ เฮา จะ ละ หมู่ ต้าน ไป และ จะ ป๊ิก 
มา หา หมู่ ต้าน แหม ถ้า หมู่ ต้าน ฮกั เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ ดีใจ๋ ต้ี 
เฮา จะ ป๊ิก ไป หา พระบิดา ยอ้น พระบิดา เป๋น ใหญ่ เหลือ ตัว๋ เฮา
29 แล้ว บ่าเด่ียว น้ี เฮา ได้ บอก หมู่ ต้าน ก่อน ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น
เป้ือ วา่ เม่ือ เกิด ขึ้น แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ เจ้ือ เฮา 30 เฮา จะ อู ้กับ หมู่ 
ต้าน แหม บ่ เมิน ยอ้น วา่ ผู้ ปกครอง แหง่ โลก น้ี ก่ําลัง จะ มา เขา 
บ่ มี สิทธ ิอาํนาจ เหลือ ตัว๋ เฮา 31 แต่ เฮา เยยีะ ต๋าม ต้ี พระบิดา 
สัง่ เฮา เป้ือ โลก จะ ได้ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระบิดา ลุก ขึ้น แล้ว ไป กัน๋ 
เต๊อะ

15
พระเยซู เป๋น เคือ องุน่ แต๊

1 �เฮา เป๋น เคือ องุน่ แต๊ กับ พระบิดา ก็ เป๋น คน ผ่อ คน กอย
2 กิง่ กู้ กิง่ ใน เฮา ต้ี บ่ มี หน่วย พระบิดา ก็ ตัด ขวา้ง เหยี และ 
พระองค์ ก็ แต่ง กิง่ ต้ี มี หน่วย เป้ือ หื้อ มัน ออก หน่วย นัก ขึ้น 3หมู่ 
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ต้าน ก็ สะอาด แล้ว ยอ้น กํา สอน ของ เฮา ต้ี ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน 
ไป 4 หื้อ ติด กับ เฮา และ เฮา ก็ จะ ติด กับ หมู่ ต้าน กิง่ ออก 
หน่วย เอง บ่ ได้ นอก จาก ติด กับ เคือ องุน่ เต้าอัน้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น 
เหมือน กิง่ น้ัน ต้ี ออก หน่วย บ่ ได้ นอกจาก ติด กับ เฮา

5�เฮา เป๋น เคือ องุน่ หมู่ ต้าน เป๋น กิง่ ใผ ต้ี ติด อยู ่กับ เฮา และ 
เฮา ติด อยู ่กับ เขา คน น้ัน ก็ จะ ออก หน่วย นัก ยอ้น ถ้า ใผ แยก 
จาก เฮา เขา ก็ เยยีะ อะหยงั บ่ ได้ เลย 6 ถ้า เขา บ่ ติด กับ เฮา เขา 
ก็ เป๋น เหมือน กิง่ ต้ี โดน ตัด ขวา้ง หื้อ เหีย่ว แหง้ ต๋าย แล้ว โดน 
เก็บ เอา ไป เผา ไฟ เหยี

7�ถ้า หมู่ ต้าน ติด อยู ่กับ เฮา และ กํา สัง่ สอน ของ เฮา ก็ ติด อยู ่
กับ หมู่ ต้าน บ่ วา่ หมู่ ต้าน จะ ขอ อะหยงั ต้าน ก็ จะ ได้ สิง่ น้ัน 8 ถ้า 
หมู่ ต้าน ออก หน่วย นัก หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ หื้อ หนั วา่ หมู่ ต้าน 
เป๋น สาวก ของ เฮา กับ จะ เยยีะ หื้อ กู้ คน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ 
ของ พระบิดา 9 พระบิดา ฮกั เฮา จาใด เฮา ก็ ฮกั หมู่ ต้าน จาอัน้
หื้อ หมู่ ต้าน อยู ่ใน ความ ฮกั ของ เฮา 10 ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม 
กําสัง่ ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ อยู ่ใน ความ ฮกั ของ เฮา เหมือน กับ 
ต้ี เฮา เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระบิดา และ อยู ่ใน ความ ฮกั ของ 
พระองค์ 11 น่ี เป๋น สิง่ ต้ี เฮา บอก กับ หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน 
มี ความ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง ต้ี เฮา มี กับ มี ความ ยนิดี อยา่ง เต๋ม
ต้ี 12 กําสัง่ ของ เฮา ก็ คือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮกั กัน๋ เหมือน ต้ี เฮา ฮกั 
หมู่ ต้าน 13 บ่ มี ความ ฮกั ไหน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ น้ี แหม แล้ว ก็ 
คือ ก๋าน ต้ี คน น่ึง สละ จีวติ เป้ือ เป้ือน ของ ตัว๋เก่า 14 ถ้า หมู่ ต้าน 
เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ เป๋น เป้ือน ของ เฮา 15 เฮา 
จะ บ่ ฮอ้ง หมู่ ต้าน วา่ คน ฮบัใจ๊ แหม ยอ้น วา่ คน ฮบัใจ๊ บ่ ฮู ้วา่ นาย 
ของ ตัว๋ เก่า เยยีะ อะหยงั พ่อง แต่ เฮา ฮอ้ง หมู่ ต้าน วา่ เป้ือน
ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เฮา ได้ยนิ จาก พระบิดา ของ เฮา เฮา ก็ 
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บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว 16 หมู่ ต้าน บ่ ได้ เลือก เฮา แต่ เฮา เป๋น 
คน เลือก หมู่ ต้าน กับ มอบหมาย งาน หื้อ หมู่ ต้าน ไป เยยีะ จ๋น 
เกิด ผล เป๋น ผล ต้ี อยู ่ได้ ตลอด ยอ้น จาอัน้ อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี หมู่ 
ต้าน ขอ ใน นาม ของ เฮา พระบิดา ก็ จะ หื้อ กับ หมู่ ต้าน 17 กําสัง่ 
ของ เฮา ก็ คือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮกั กัน๋ เน่อ

พระเยซู เตือ๋น หมู่ สาวก
18 �เม่ือ โลก น้ี จัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ โลก น้ี จัง เฮา ก่อน

19 ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ โลก น้ี โลก น้ี ก็ จะ ฮกั หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น 
คน ของ โลก แต่ หมู่ ต้าน บ่ ได้ เป๋น คน ของ โลก แล้ว ยอ้น เฮา 
ได้ เลือก หมู่ ต้าน หื้อ ออก จาก โลก จาอัน้ โลก เลย จัง หมู่ ต้าน
20 หมู่ ต้าน จํา๋ กํา ต้ี เฮา เกย บอก ไว ้ได้ ก่อ วา่ �คน ฮบัใจ๊ บ่ ใหญ่ 
เหลือ เจ้านาย ของ เขา� ถ้า หมู่ เขา ค่ํา เฮา หมู่ เขา ก็ จะ ค่ํา หมู่ 
ต้าน ตวย ถ้า หมู่ เขา เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา หมู่ เขา ก็ จะ 
เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ หมู่ ต้าน เหมือน กัน๋ 21 ต้ี หมู่ เขา ค่ํา 
หมู่ ต้าน ก็ ยอ้น หมู่ ต้าน ติดต๋าม เฮา ยอ้น หมู่ เขา บ่ ฮู้จัก ผู้ ต้ี ใจ๊ 
เฮา มา 22 ถ้า เฮา บ่ ได้ มา กับ บ่ ได้ สัง่ สอน หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ จะ บ่ มี 
ความ ผิด อะหยงั แต่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ เขา บ่ มี ข้อ แก้ ตัว๋ ใน เรือ่ง 
บาป ของ หมู่ เขา 23 ใผ ต้ี จัง เฮา ก็ จัง พระบิดา เฮา ตวย 24 ถ้า เฮา 
บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี บ่ เกย มี ใผ เยยีะ ใน หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ 
จะ บ่ มี บาป อะหยงั แต่ หมู่ เขา ได้ หนั ก๋าน อศัจ๋รรย ์หลาย อยา่ง 
ต้ี เฮา เยยีะ ไป แล้ว หมู่ เขา ก็ ยงั จัง เฮา กับ พระบิดา ของ เฮา อยู่
25 ต้ี เป๋น จาอัน้ ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม บท บัญญัติ ของ เขา ต้ี วา่
�หมู่ เขา จัง เฮา โดย บ่ มี สาเหตุ�ธ

ธ 15:25 15:25 สดด� 35:19; 69:4
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26 �เฮา จะ ส่ง ผู้จ้วย ต้ี มา จาก พระบิดา มา หื้อ หมู่ ต้าน ก็ คือ
พระวญิญาณ ต้ี เปิดเผย ความ จรงิ พระองค์ จะ เป๋น พยาน หื้อ 
ตัว๋ เฮา 27 และ หมู่ ต้าน ก็ จะ เป๋น พยาน บอก เรือ่ง ของ เฮา หื้อ 
คน ฮู ้ตวย ยอ้น หมู่ ต้าน ได้ อยู ่กับ เฮา ตัง้แต่ เก๊า แล้ว

16
1 �เฮา บอก เรือ่ง หมู่ น้ี กับ หมู่ ต้าน ก็ เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ ต้าน ละ 

ความ เจ้ือ 2 เขา จะ ไล่ หมู่ ต้าน ออก จาก สมาชกิ ธรรมศาลา 
ของ จาว ยวิ แล้ว จะ มี วนั น่ึง ต้ี กู้ คน ต้ี ฆ่า หมู่ ต้าน จะ ก๊ึด วา่ ต้ี 
เยยีะ จาอัน้ เป๋น ก๋าน ฮบัใจ๊ พระเจ้า 3 ต้ี เขา จะ เยยีะ จาอัน้ ยอ้น 
เขา บ่ ฮู้จัก พระบิดา กับ บ่ ฮู้จัก เฮา 4 แต่ ต้ี เฮา บอก เรือ่ง หมู่ น้ี 
กับ หมู่ ต้าน ไว ้ก่อน ก็ เป้ือ เม่ือ เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น หมู่ ต้าน ก็ จะ ก๊ึด 
ได้ วา่ เฮา ได้ เตือ๋น หมู่ ต้าน ไว ้แล้ว แต่ เฮา บ่ ได้ บอก เรือ่ง น้ี กับ 
หมู่ ต้าน ตัง้แต่ เก๊า ยอ้น วา่ เฮา ยงั อยู ่กับ หมู่ ต้าน

งาน ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
5 �ต๋อน น้ี เฮา ก่ําลัง จะ ไป หา พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา แต่ ก็ บ่ มี 

ใผ ใน หมู่ ต้าน ถาม เฮา วา่ �อาจ๋ารย ์จะ ไป ต้ี ไหน� 6 หมู่ ต้าน ก่ํา
ลัง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ยอ้น เฮา บอก เรือ่ง หมู่ น้ี 7 แต่ เฮา บอก ความ 
จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ ต้ี เฮา จาก หมู่ ต้าน ไป น้ัน ก็ เป๋น ก๋าน ดี กับ 
หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ถ้า เฮา บ่ ไป พระองค์ ผู้ จ้วย ก็ จะ บ่ มา หา หมู่ 
ต้าน แต่ ถ้า เฮา ไป เฮา ก็ จะ ส่ง พระองค์ ผู้จ้วย มา หา หมู่ ต้าน
8 เม่ือ พระองค์ มา แล้ว พระองค์ ก็ จะ เยยีะ หื้อ โลก ฮู ้เถิง ความ 
จรงิ เรือ่ง บาป เรือ่ง ความ ถูกต้อง กับ เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ 
ของ พระเจ้า 9 ใน เรือ่ง บาป น้ัน ก็ คือ หมู่ คน บ่ ยอม เจ้ือ วางใจ๋ 
เฮา 10และ ใน เรือ่ง ความ ถูกต้อง น้ัน ก็ คือ เฮา จะ ป๊ิก ไป หา พระ
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บิดา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แหม 11 ใน เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน ลง
โต้ษ ของ พระเจ้า น้ัน ก็ คือ ผู้ ปกครอง โลก น้ี โดน ตัดสิน ลงโต้ษ 
แล้ว

12 �เฮา มี แหม หลาย เรือ่ง ต้ี จะ บอก กับ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า อู ้กับ 
หมู่ ต้าน บ่าเด่ียวน้ี ก็ ยาก ต้ี หมู่ ต้าน จะ ฮบั ได้ 13 แต่ เม่ือ พระ
วญิญาณ ต้ี เปิดเผย ความ จรงิ มา ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เข้า
ใจ๋ เถิง ความ จรงิ ตึง หมด ยอ้น วา่ พระวญิญาณ จะ บ่ อู ้ต๋ามใจ๋ 
ตัว๋เก่า แต่ จะ อู ้ใน สิง่ ต้ี ได้ยนิ จาก พระบิดา แล้ว ก็ จะ บอก หมู่ 
ต้าน ใน สิง่ ต้ี จะ เกิด ขึ้น 14 และ พระวญิญาณ ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ 
ต้าน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ เฮา ยอ้น พระวญิญาณ จะ เอา 
กําสอน ของ เฮา มา บอก หมู่ ต้าน 15 กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ 
พระบิดา ก็ เป๋น ของ เฮา จาอัน้ เฮา เลย บอก หมู่ ต้าน วา่ พระ
วญิญาณ จะ เอา กําสอน ของ เฮา มา บอก กับ หมู่ ต้าน

ความ โศกเศรา้ เสียใจ๋ จะ ก๋าย เป๋น ความ จ้ืนจม ยนิดี
16 �แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม 

หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ หนั เฮา�
17 สาวก บาง คน ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ต้ี อาจ๋ารย ์อู ้วา่ �แหม หน้อย 

หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ หนั 
เฮา� กับ �ยอ้น เฮา ไป เถิง พระบิดา� อาจ๋ารย ์หมายความ วา่ 
จาใด� 18แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม กัน๋ แหม วา่ � �แหม หน้อย� ของ 
อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย ์หมายเถิง อะหยงั เฮา บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง ต้ี อาจ๋า
รย ์อู ้เลย�

19 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา ใค่ ถาม พระองค์ พระองค์ ก็ เลย อู ้
กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน ถาม กัน๋ อยู ่กา วา่ เฮา หมายความ วา่ 
จาใด ต้ี เฮา อู ้วา่ แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แล้ว ต่อ 
ไป แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ หนั เฮา 20 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ 
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หมู่ ต้าน วา่ หมู่ ต้าน จะ ไห ้หุย แต่ โลก จะ จ้ืนจม ยนิดี หมู่ ต้าน 
จะ โศกเศรา้ เสียใจ๋ แต่ ความ โศกเศรา้ เสียใจ๋ ของ หมู่ ต้าน จะ 
ก๋าย เป๋น ความ จ้ืนจม ยนิดี 21 ต๋อน ต้ี แม่ญิง เกิด ลูก เขา ก็ ตุ๊ก 
ยอ้น ความ เจ็บ ปวด ทรมาน แต่ เม่ือ ลูก เกิด ออก มา แล้ว เขา 
ก็ ลืม ความ เจ็บ ปวด น้ัน ยอ้น เขา มี ความ จ้ืนจม ยนิดี ต้ี ลูก ได้ 
เกิด มา ใน โลก น้ี 22 ก็ เหมือน กับ ต๋อน น้ี ต้ี หมู่ ต้าน ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋
แต่ เม่ือ เฮา ป๊ิก มา หา หมู่ ต้าน แหม หมู่ ต้าน ก็ จะ มี ความ จ้ืนจม 
ยนิดี กับ จะ บ่ มี ใผ มา ลู่ เอา ความ จ้ืนจม ยนิดี ไป จาก หมู่ ต้าน 
ได้ 23 ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ ถาม อะหยงั เฮา แหม เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ ถ้า ต้าน ขอ อะหยงั จาก พระบิดา ใน 
นาม ของ เฮา พระองค์ ก็ จะ หื้อ กับ หมู่ ต้าน 24 จ๋น เถิง บ่าเด่ียว 
น้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ได้ ขอ อะหยงั ใน นาม ของ เฮา เลย หื้อ ขอ เต๊อะ
แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ มี ความ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง 
เต๋ม ต้ี

เฮา มี ชยั แล้ว
25 �เฮา เล่า เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น กําเผียบ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง แต่ จะ 

มี วนั น่ึง ต้ี เฮา จะ บ่ ใจ๊ กําเผียบ แล้ว แต่ เฮา จะ อู ้ซ่ือ ๆ เก่ียว กับ 
พระบิดา 26 ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน จะ บ่ ต้อง ขอ อะหยงั ผ่าน ตาง 
เฮา แหม แล้ว ต้าน ขอ จาก พระบิดา ได้ โดย ตรง เลย๕ 27 พระ
บิดา ฮกั หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ฮกั เฮา และ เจ้ือ วา่ เฮา มา จาก 
พระบิดา 28 เฮา มา จาก พระบิดา และ เข้า มา ใน โลก แล้ว และ 
ก่ําลัง จะ ไป จาก โลก แล้ว ป๊ิก ไป หา พระบิดา�

29 หมู่ สาวก ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ผ่อ ลอ อาจ๋ารย ์อู ้กับ หมู่ เฮา ซ่ือ ๆ
โดย บ่ ใจ๊ กําเผียบ แล้ว 30 ต๋อน น้ี หมู่ เฮา เข้าใจ๋ แล้ว วา่ อาจ๋ารย ์
๕ 16:26 16:26 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี
จะ เป๋น �ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน จะ ขอ ใน นาม ของ เฮา
แต่ เฮา จะ บ่ บอก หมู่ ต้าน วา่ เฮา ขอ พระบิดา เป้ือ หมู่ ต้าน�
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ฮู ้กู้ สิง่ กู้ อยา่ง บ่ จํา๋ เป๋น ต้ี ใผ จะ ต้อง ถาม อาจ๋ารย ์แหม ยอ้น วา่ 
อาจ๋ารย ์ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เฮา ก๊ึด จะ ถาม อะหยงั มอกอี ้หมู่ เฮา ก็ 
เจ้ือ แล้ว วา่ อาจ๋ารย ์มา จาก พระเจ้า�

31 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน เจ้ือ เฮา แล้ว กา
32 ผ่อ ลอ จะ มี วนั น่ึง ต้ี จะ มา เถิง และ แต๊ ๆ บ่าเด่ียว น้ี ก็ เถิง 
แล้ว ต้ี หมู่ ต้าน จะ แตก ขะแล ขะแจ หนี ไป บ้าน ใผ บ้าน มัน แล้ว 
จะ ละ เฮา ไว ้หื้อ อยู ่คน เดียว แต่ เฮา บ่ ได้ อยู ่คน เดียว ยอ้น พระ
บิดา อยู ่กับ เฮา

33 �เฮา บอก เรือ่ง หมู่ น้ี กับ หมู่ ต้าน ไว ้เป้ือ สันติสุข ของ เฮา 
จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ใน โลก น้ี ต้าน จะ ปะ ความ ตุ๊กยาก ลําบาก
แต่ หื้อ เข้มแข็ง ไว ้เน่อ ยอ้น วา่ เฮา มี ชยั เหนือ โลก แล้ว�

17
พระเยซู อธษิฐาน หื้อ หมู่ สาวก

1 หลังจาก พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ แหงน หน้า ขึ้น 
ผ่อ ต๊องฟ้า แล้ว ก็ อู ้วา่ �ข้า แต่ พระบิดา เถิง เวลา แล้ว ขอ 
โผด เยยีะ หื้อ กู้ คน หนั เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระบุตร ของ 
พระองค์ เป้ือ พระบุตร ของ พระองค์ ก็ จะ ได้ เยยีะ หื้อ กู้ คน หนั 
เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 2 ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ หื้อ พระ
บุตร มี สิทธ ิอาํนาจ เหนือ กู้ คน เป้ือ พระบุตร จะ หื้อ จีวติ นิรนั
ดร ์กับ กู้ คน ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ พระบุตร ไว้ 3 จีวติ นิรนัดร ์ก็ คือ
ก๋าน ฮู้ จัก พระองค์ ผู้ เป๋น พระเจ้า ผู้ เต้ียงแต๊ องค์ เดียว และ 
ฮู้จัก พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระองค์ ใจ๊ มา 4 ข้า พระองค์ ได้ เยยีะ 
หื้อ คน ใน โลก น้ี หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ โดย เยยีะ 
ก๋าน กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ มอบ หื้อ ข้า พระองค์ ไว ้เสรจ็ แล้ว 5 บ่า
เด่ียว น้ี ขอ พระบิดา หื้อ เกียรติ ข้า พระองค์ ต่อหน้า พระองค์
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คือ เกียรติ ต้ี พระบุตร เกย มี ฮว่ม กัน๋ กับ พระองค์ ก่อน ต้ี โลก น้ี 
เกิด ขึ้น มา

6 �คน ต้ี พระองค์ นํา มา ติดต๋าม ข้า พระองค์ จาก โลก น้ี ข้า 
พระองค์ ก็ เยยีะ หื้อ ฮู้จัก พระองค์ คน หมู่ น้ี เป๋น ของ พระองค์ 
ต้ี พระองค์ มอบ ไว ้กับ ข้า พระองค์ แล้ว หมู่ เขา ได้ เยยีะ ต๋าม 
ถ้อยกํา ของ พระองค์ 7 บ่า เด่ียว น้ี หมู่ เขา ฮู ้แล้ว วา่ กู้ สิง่ ต้ี 
พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว ้มา จาก พระองค์ 8 ยอ้น วา่ กํา ต้ี 
พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว ้น้ัน ข้า พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา แล้ว
และ หมู่ เขา ก็ ยอมฮบั กํา น้ัน ไว้ และ หมู่ เขา ฮู ้แต๊ ๆ แล้ว วา่ ข้า 
พระองค์ มา จาก พระองค์ และ เจ้ือ วา่ พระองค์ ใจ๊ ข้า พระองค์ 
มา 9 ข้า พระองค์ อธษิฐาน หื้อ หมู่ เขา บ่ ใจ้ อธษิฐาน หื้อ คน ใน 
โลก แต่ อธษิฐาน หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี พระองค์ มอบ หื้อ ข้า พระองค์ 
ไว้ ยอ้น หมู่ เขา เป๋น คน ของ พระองค์ 10 กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ ข้า 
พระองค์ ก็ เป๋น ของ พระองค์ แล้ว กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ พระองค์ 
ก็ เป๋น ของ ข้า พระองค์ กับ คน หมู่ น้ี เยยีะ หื้อ โลก หนั เถิง ความ 
ยิง่ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ 11 ข้า พระองค์ จะ บ่ อยู ่ใน โลก น้ี แหม 
แล้ว แต่ หมู่ เขา ยงั อยู ่ใน โลก น้ี กับ ข้า พระองค์ ก่ําลัง จะ ป๊ิก ไป 
หา พระองค์ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ บรสุิทธิ์ ขอ พระองค์ ปกปัก ฮกั
ษา หมู่ เขา โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ ต้ี ได้ หื้อ ข้า พระองค์ 
ตวย เต๊อะ เป้ือ หมู่ เขา จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ เหมือน กับ 
ต้ี พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ 12 ต๋อน ต้ี 
ข้า พระองค์ อยู ่กับ หมู่ เขา ข้า พระองค์ ก็ ปกปัก ฮกัษา หมู่ เขา 
หื้อ ปลอดภัย โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ข้า 
พระองค์ ปกป้อง หมู่ เขา ไว ้และ บ่ มี ใผ หาย ไป สัก คน ยกเวน้ 
คน น้ัน ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว้ จะ ต้อง ฉิบหาย วายวอด เป้ือ หื้อ 
เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร์

13 �แต่ บ่าเด่ียว น้ี ข้า พระองค์ ก่ําลัง จะ ป๊ิก ไป หา พระองค์ ต้ี 
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ข้า พระองค์ อู ้เรือ่ง หมู่ น้ี ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่ใน โลก ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ เขา 
ได้ ฮบั ความ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง เต๋มต้ี เหมือน ต้ี ข้า พระองค์ ได้
ฮบั 14 ข้า พระองค์ ได้ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระองค์ กับ หมู่ เขา แล้ว
และ โลก น้ี จัง หมู่ เขา ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ ใจ้ ของ โลก เหมือน กับ 
ต้ี ข้า พระองค์ บ่ ใจ้ ของ โลก 15 ข้า พระองค์ บ่ ขอ หื้อ พระองค์ 
เอา หมู่ เขา ออก ไป จาก โลก แต่ ขอ หื้อ พระองค์ ปกปัก ฮกัษา 
หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย จาก มาร 16 หมู่ เขา บ่ ใจ้ ของ โลก เหมือน 
กับ ข้า พระองค์ ต้ี บ่ ใจ้ ของ โลก 17 ถ้อยกํา ของ พระองค์ เป๋น 
ความ จรงิ ขอ หื้อ ถ้อยกํา น้ัน เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี บรสุิทธิ ์
ของ พระองค์ 18 พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา ใน โลก จาใด ข้า 
พระองค์ ก็ ส่ง หมู่ เขา ไป ใน โลก จาอัน้ 19 ข้า พระองค์ ขอ ถวาย 
ตัว๋ ฮบัใจ๊ พระองค์ เป้ือ หมู่ เขา ก็ จะ ถวาย ตัว๋ ฮบัใจ๊ พระองค์ 
อยา่ง แต๊ จรงิ เหมือน กัน๋

20 �ข้า พระองค์ บ่ ได้ อธษิฐาน เป้ือ หมู่ เขา เต้า อัน้ แต่ 
อธษิฐาน เป้ือ หมู่ คน ต้ี จะ เจ้ือ วางใจ๋ ข้า พระองค์ ผ่าน ตาง กํา 
พยาน ของ หมู่ เขา ตวย 21 ข้า พระองค์ ขอ หื้อ หมู่ เขา ตึง หมด 
เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี พระบิดา เป๋น อนั น่ึง อนั 
เดียว กัน๋ กับ ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั 
เดียว กัน๋ กับ พระบิดา ขอ หื้อ หมู่ เขา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ 
กับ เฮา ตวย เป้ือ โลก จะ เจ้ือ วา่ พระองค์ เป๋น ผู้ ส่ง ข้า พระองค์ 
มา 22 เกียรติ ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ ได้ 
หื้อ หมู่ เขา แล้ว เป้ือ หมู่ เขา จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ เหมือน 
กับ ต้ี พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ 23 ข้า 
พระองค์ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ เป๋น 
อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ ข้า พระองค์ เป้ือ หมู่ เขา จะ เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ แต๊ ๆ กับ เป้ือ คน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ พระองค์ ส่ง ข้า 
พระองค์ มา และ พระองค์ ก็ ฮกั หมู่ เขา เหมือน กับ ต้ี พระองค์ 
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ฮกั ข้า พระองค์
24 �ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ใค่ หื้อ คน หมู่ น้ี ต้ี พระองค์ 

หื้อ ข้า พระองค์ อยู ่กับ ข้า พระองค์ ใน ต้ี ต้ี ข้า พระองค์ อยู ่น้ัน
เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ หนั เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ ต้ี 
พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ยอ้น พระองค์ ฮกั ข้า พระองค์ ก่อน 
สรา้ง โลก น้ี 25 ข้า แต่ พระบิดา ผู้ มี ความ ยุติธรรม โลก น้ี บ่ ฮู้
จัก พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ ฮู้ จัก พระองค์ และ คน หมู่ น้ี ก็ ฮู ้
วา่ พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา 26 ข้า พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา 
ฮู้จัก พระองค์ แล้ว กับ จะ เยยีะ ต่อ ไป แหม เป้ือ วา่ ความ ฮกั ต้ี 
พระองค์ มี หื้อ ข้า พระองค์ จะ อยู ่กับ หมู่ เขา กับ ข้า พระองค์ ก็ 
จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ หมู่ เขา ตวย�

18
พระเยซู โดน ยบั

1 เม่ือ พระเยซู อธษิฐาน เสรจ็ แล้ว พระองค์ กับ หมู่ สาวก ก็ 
เตียว ออก จาก ต้ี หัน้ ไป ข้าม หว้ย จ้ือ ขิดโรน แล้ว เข้า ไป ใน สวน 
บ่ากอกเทศ แหง่ น่ึง 2 ยูดาส คน ต้ี หกัหลัง พระองค์ ก็ ฮูจั้ก สวน 
น้ี ตวย ยอ้น วา่ พระองค์ กับ หมู่ สาวก เกย มา ปะ กัน๋ ต้ี น่ี เจ่ือ ๆ
3 แล้ว ยูดาส ก็ ปา หมู่ ทหาร โรมัน กับ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ต้ี 
หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟาริสี ส่ง มา ไป ต้ี สวน น้ัน หมู่ เขา 
ต๋าม โกม กํา๋ ไม้แค่ กับ มี อาวุธ มา ตวย

4 พระเยซู ฮู ้วา่ จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ พระองค์ พระองค์ ก็ 
เลย เตียว ออก ไป ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา ใผ�

5หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �เยซู จาว นาซาเรธ็� พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่
�เฮา เป๋น คน น้ัน� ยูดาส คน ต้ี หกัหลัง พระเยซู ก็ ยนื อยู ่กับ หมู่ 
เขา ต้ี หัน้
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6 เม่ือ หมู่ เขา ได้ ยนิ พระเยซู อู ้วา่ �เฮา เป๋น คน น้ัน� หมู่ เขา 
ก็ ถอย หลัง โก้น ลง ดิน

7 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม เขา แหม เต้ือ วา่ �หมู่ ต้าน มา ตวย 
เซาะ หา ใผ� หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �เยซู จาว นาซาเรธ็�

8 พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �ก็ เฮา บอก แล้ว ลอ วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน
ถ้า หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา เฮา ก็ หื้อ ป่อย คน หมู่ น้ี ไป เหยี� 9 ต้ี 
พระเยซู อู ้จาอัน้ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระองค์ เกย อู ้ไว ้วา่ �ข้า 
พระองค์ บ่ หื้อ คน ต้ี พระบิดา มอบ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ หาย ไป สัก 
คน เดียว�

10 ซีโมน เปโตร มี ดาบ อยู่ เขา เลย จัก๊ ออก มา ฟัน ถูก หู เผิก 
ขวา ของ มัลคัส ปุด เซิง่ เป๋น คน ฮบั ใจ๊ ของ มหา ปุโรหติ 11 พระ
เยซู อู ้กับ เขา วา่ �เก็บ ดาบ ใส่ ฝัก เหยี เต๊อะ ก๊ึด วา่ เฮา จะ บ่ กิน๋ 
จาก ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊ก ต้ี พระบิดา หื้อ เฮา ไว ้กา�

หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป หา มหา ปุโรหติ
12 นายพัน กับ หมู่ ทหาร โรมัน แล้ว ก็ หมู่ ทหาร ฮกัษา พระ

วหิาร ของ จาว ยวิ ก็ ยบั พระเยซู มัด ไว้ 13แล้ว ปา พระองค์ ไป หา 
อนันาส ก่อน ยอ้น เขา เป๋น ป้อเมีย ของ คายาฟาส ต้ี เป๋น มหา 
ปุโรหติ ใน ป๋ี น้ัน 14 คายาฟาส เป๋น คน ต้ี เกย บอก หมู่ จาว ยวิ วา่
�ก็ ดี ถ้า หื้อ คน น่ึง ต๋าย เป้ือ คน ตึง หมด�

เปโตร บอก บ่ ใจ้ สาวก ของ พระเยซู
15 ซีโมน เปโตร กับ สาวก แหม คน น่ึง ตวย พระเยซู ไป สาวก 

คน น้ัน ฮู้ จัก มหา ปุโรหติ เขา เลย ตวย พระเยซู เข้า ไป ใน ก๋าง 
ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหติ 16 แต่ เปโตร ยนื ถ้า อยู ่ตัง นอก ข้าง 
ปะตู๋ สาวก คน น้ัน ต้ี ฮู้จัก มหา ปุโรหติ ก็ เลย ออก มา บอก สาว
ใจ๊ ต้ี เฝ้า ปะตู๋ แล้ว ปา เปโตร เข้า ไป ตัง ใน ตวย 17 สาวใจ๊ ต้ี เฝ้า 
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ปะตู๋ คน น้ัน ถาม เปโตร วา่ �ต้าน เป๋น สาวก ของ ป้อจาย คน น้ัน 
ตวย บ่ ใจ้ กา� เปโตร ก็ ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ ลอ�

18 ต้ี หัน้ หมู่ ขี้ข้า กับ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ดัง ไฟ ยนื หงิ หื้อ 
อุน่ กัน๋ อยู ่ยอ้น อากาศ มัน หนาว เปโตร ก็ ไป ยนื หงิ ไฟ อยู ่กับ 
หมู่ เขา ตวย

มหา ปุโรหติ สอบสวน พระเยซู
19 มหา ปุโรหติ ก็ สอบสวน พระเยซู เรือ่ง หมู่ สาวก กับ กํา

สอน ของ พระองค์ 20 พระองค์ ตอบ วา่ �เฮา ได้ อู ้อยา่ง เปิด
เผย กับ กู้ คน เฮา สอน อยู ่ใน ธรรม ศาลา กับ ใน พระ วหิาร 
ตลอด ต้ี จาว ยวิ ตึง หมด มา จุมนุม กัน๋ เฮา บ่ เกย สอน อะหยงั 
อยา่ง ลับ ๆ เลย 21 ต้าน มา ถาม เฮา เยยีะ หยงั ไป ถาม คน หมู่ 
น้ัน ต้ี ได้ ยนิ กํา อู ้ของ เฮา เต๊อะ หมู่ เขา ฮู ้ดี วา่ เฮา อู ้อะหยงั ไป 
พ่อง�

22 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร คน น่ึง ต้ี 
ยนื อยู ่ใก้ หัน้ ก็ ตบ หน้า พระองค์ แล้ว อู ้วา่ �ตอบ มหา ปุโรหติ 
จาอัน้ ได้ จาใด หา�

23 พระเยซู เลย ตอบ วา่ �ถ้า เฮา อู ้อะหยงั ผิด ก็ หื้อ บอก มา 
เลย วา่ ผิด จาใด แต่ ถ้า เฮา อู ้ถูก มา ตบ หน้า เฮา เยยีะ หยงั�

24 อนันาส เลย หื้อ ปา พระเยซู ต้ี ยงั โดน มัด อยู ่ไป หา คายา
ฟาส ต้ี เป๋น มหา ปุโรหติ

เปโตร บอก บ่ ใจ้ สาวก พระเยซู แหม เต้ือ
25 ต๋อน ต้ี ซีโมน เปโตร ก่ําลัง ยนื หงิ ไฟ อยู่ หมู่ คน ต้ี หัน้ ถาม 

เขา วา่ �เจ้า เป๋น สาวก ของ คน น้ัน ตวย กา� เปโตร ก็ ปฏิเสธ วา่
�บ่ ใจ้ ลอ�
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26 คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง ของ มหา ปุโรหติ ต้ี เป๋น ญาติ ของ ป้อจาย 
ต้ี โดน เปโตร ฟัน หู ปุด ก็ อู ้กับ เปโตร วา่ �ก็ เฮา หนั ต้าน อยู ่ใน 
สวน กับ ป้อจาย คน น้ัน บ่ ใจ้ กา�

27 เปโตร ก็ บอก บ่ ใจ้ แหม เต้ือ แล้ว ไก่ ก็ ขัน ขึ้น มา บ่า เด่ียว 
น้ัน เลย

พระเยซู ปะ ปีลาต
28 เจ๊ามืด หมู่ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก จาก บ้าน คายาฟาส ไป 

ต้ี วงั ของ เจ้า เมือง โรมัน หมู่ จาว ยวิ บ่ ได้ เข้า ไป ต้ี หัน้ ยอ้น กัว๋ 
วา่ ตัว๋ เก่า จะ เป๋น มลทิน ๖ แล้ว จะ เข้า ฮว่ม ใน งาน ปัสกา บ่ ได้
29 เจ้าเมือง ปีลาต เลย ออก มา หา หมู่ เขา ตังนอก แล้ว ถาม วา่
�หมู่ ต้าน ฟ้อง ป้อจาย คน น้ี ยอ้น เรือ่ง อะหยงั�

30 หมู่ เขา ตอบ ปีลาต วา่ �ถ้า เขา บ่ ได้ เยยีะ ผิด หมู่ เฮา ก็ จะ 
บ่ เอา ตัว๋ เขา มา หื้อ ต้าน�

31 ปีลาต อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ หมู่ ต้าน เอา เขา ไป ตัดสิน 
ลงโต้ษ ต๋าม บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน กัน๋ เอง เต๊อะ� หมู่ จาว 
ยวิ เลย บอก ปีลาต วา่ �ต๋าม กฎหมาย ของ โรมัน เฮา บ่ มี สิทธิ ์
ตัดสิน ฆ่า ใผ ลุ�

32 ต้ี เกิด ขึ้น จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระเยซู เกย อู ้ไว ้วา่ 
พระองค์ จะ ต๋าย จาใด

33 ปี ลาต ก็ ป๊ิก เข้า ไป ใน วงั แล้ว ฮอ้ง พระ เยซู มา ถาม วา่
�ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ กา�

34 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้ี ต้าน ถาม จาอี ้ต้าน ก๊ึด คน เดียว กา
วา่ คน อื่น บอก�
๖ 18:28 18:28 จาว ยวิ ถือ วา่
ก๋าน เข้า ไป ใน ต้ี ต้ี บ่ ใจ้ ของ จาว ยวิ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น มลทิน ตาง ศาสนา
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35 ปีลาต ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ก๊ึด วา่ เฮา เป๋น จาว ยวิ กา คน ใน 
จ้าด ของ ต้าน กับ หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ น้ัน เนาะ ต้ี ยบั ต้าน มา หื้อ 
เฮา ต้าน เยยีะ อะหยงั ผิด�

36 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �สิทธ ิอาํนาจ ต้ี เป๋น กษัตรยิ ์ของ เฮา 
บ่ ได้ มา จาก โลก น้ี ยอ้น ถ้า เป๋น จาอัน้ คน ของ เฮา ก็ จะ สู้ เป้ือ 
บ่ หื้อ หมู่ จาว ยวิ ยบั เฮา แต่ สิทธ ิอาํนาจ ต้ี เป๋น กษัตรยิ ์ของ เฮา 
บ่ ได้ มา จาก โลก น้ี�

37 ปี ลาต เลย บอก พระองค์ วา่ �ถ้า จา อัน้ ต้าน ก็ เป๋น 
กษัตรยิ ์หนะ ก่า� พระ เยซู ก็ บอก วา่ �ต้าน อู ้วา่ เฮา เป๋น 
กษัตรยิ ์ก็ แม่น แล้ว จาอัน้ เฮา เลย มา เกิด ใน โลก น้ี เป้ือ เป๋น 
พยาน หื้อ กับ ความ จรงิ กับ กู้ ๆ คน ต้ี ฮกั ความ จรงิ ก็ ฟัง เสียง 
ของ เฮา�

38 ปีลาต ก็ ถาม พระองค์ แหม วา่ �ความ จรงิ คือ อะหยงั�
เม่ือ เขา ถาม แล้ว ก็ ออก ไป หา หมู่ จาว ยวิ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา 
บ่ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด อะหยงั 39แต่ หมู่ ต้าน มี ธรรมเนียม หื้อ 
เฮา ป่อย นักโต้ษ คน น่ึง หื้อ หมู่ ต้าน ใน งาน ปัสกา หมู่ ต้าน ใค่ 
หื้อ เฮา ป่อย กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ ก่อ�

40 แต่ หมู่ จาว ยวิ ปา กัน๋ ฮอ้ง เอิน้ ออก มา วา่ �บ่ ป่อย เขา ขอ 
หื้อ ป่อย บารบับัส แตน� ( บารบับัส เป๋น กบฏ )

19
1 ปีลาต เลย ปา พระเยซู ไป แล้ว สัง่ ทหาร เฆ่ียน พระองค์

2 หมู่ ทหาร ก็ เอา กิง่ ไม้ ต้ี มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว เอา 
สุบ หวั หื้อ พระองค์ แล้ว เอา เส้ือ คุม สี ม่วง ใส่ หื้อ 3 แล้ว หมู่ 
เขา ก็ เป่ียน กัน๋ เข้า มา หา พระองค์ กับ อู ้หยอ้ พระองค์ วา่ �ขอ 
กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ จง จํา๋เรญิ เต๊อะ� แล้ว ก็ ตบ หน้า พระองค์

4 ปีลาต ก็ ออก มา อู ้กับ หมู่ จาว ยวิ วา่ �ผ่อ ลอ เฮา ปา เขา ออก 
มา หื้อ หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ เฮา บ่ หนั วา่ ป้อจาย คน น้ี มี 
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ความ ผิด อะหยงั เลย� 5 พระเยซู ก็ ออก มา ตึง สุบ มงกุฎ หนาม 
กับ ใส่ เส้ือ คุม สี ม่วง ปีลาต เลย อู ้กับ คน ตังหลาย วา่ �เขา น่ี 
ลอ�

6 เม่ือ หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ กับ ทหาร ฮกั ษา พระ วหิาร หนั 
พระองค์ ก็ ปา กัน๋ ฮอ้งเอิน้ วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เขิง บน ไม้ 
ก๋าง เขน� ปีลาต ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน เอา เขา ไป เขิง กัน๋ 
คน เดียว เต๊อะ ยอ้น เฮา บ่ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด อะหยงั เลย�

7 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กับ ปีลาต วา่ �หมู่ เฮา มี กฎหมาย ต๋าม 
กฎ น้ัน เขา สมควร ต๋าย ยอ้น เขา ยก ตัว๋ เป๋น พระ บุตร ของ 
พระเจ้า�

8 เม่ือ ปี ลาต ได้ยนิ วา่ พระ เยซู ยก ตัว๋ เป๋น พระ บุตร ของ 
พระเจ้า เขา ก็ กัว๋ นัก ขึ้น 9 ปีลาต เลย ปา พระเยซู เข้า ไป ใน วงั 
แหม รอบ แล้ว อู ้กับ พระเยซู วา่ �ต้าน ลุก ไหน มา� แต่ พระ
เยซู บ่ ตอบ อะหยงั 10 ปีลาต เลย อู ้กับ พระองค์ วา่ �เยยีะ หยงั 
บ่ ยอม อู ้กับ เฮา ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ เฮา มี อาํนาจ ต้ี จะ ป่อย ต้าน กา
วา่ จะ เขิง ต้าน ต้ี ไม้ ก๋าง เขน ได้�

11 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ หื้อ อาํนาจ น้ัน กับ ต้าน
ต้าน ก็ จะ บ่ มี อาํนาจ เหนือ เฮา จาอัน้ คน ต้ี ยบั เฮา มา หื้อ ต้าน ก็ 
ผิด นัก เหลือ ต้าน�

12 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ จาอัน้ เขา ก็ ฮ ิหา ตาง ต้ี จะ ป่อย พระเยซู
แต่ จาว ยวิ ก็ เอิน้ วา่ �ถ้า ต้าน ป่อย เขา ต้าน ก็ บ่ ใจ้ เป้ือน ของ ซี
ซาร์ ยอ้น คน ต้ี อา้ง ตัว๋ เก่า เป๋น กษัตรยิ ์ก็ เป๋น ศัตรู ๋กับ ซีซาร�์

13 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ จาอัน้ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก มา แล้ว ก็ 
น่ัง ต้ี น่ัง ของ ผู้ พิพากษา ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ �ลานหนิ� ( ภาษา ฮบีรู 
ฮอ้ง วา่ �กับบาธา�)

14 วนั น้ัน เป๋น วนั เกียม งาน ปัสกา ใก้ เต้ียง ปีลาต ก็ อู ้กับ หมู่ 
จาว ยวิ วา่ �ผ่อ แล่ น่ี กษัตรยิ ์ของ หมู่ ต้าน�
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15 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอิน้ วา่ �ฆ่า มัน เลย ฆ่า มัน เลย เขิง บน 
ไม้ ก๋าง เขน เลย� ปีลาต อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา 
เขิง กษัตรยิ ์ของ หมู่ ต้าน ต้ี ไม้ ก๋าง เขน กา� หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ 
ก็ ตอบ วา่ �เฮา มี กษัตรยิ ์องค์ เดียว เต้าอัน้ คือ ซีซาร�์

16 แล้ว ปีลาต ก็ ยก พระเยซู หื้อ หมู่ เขา เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง 
เขน

พระเยซู โดน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
หมู่ ทหาร ก็ ปา พระเยซู ไป 17 แล้ว หื้อ พระองค์ แบก ไม้ ก๋าง 

เขน ของ พระองค์ ไป ต้ี ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ �เนิน กระโหล้ง หวั� ภาษา 
ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �กลโกธา� 18 หมู่ เขา ก็ เอา พระองค์ ไป เขิง บน ไม้ 
ก๋าง เขน ต้ี หัน้ กับ นักโต้ษ แหม สอง คน พระเยซู อยู ่ก๋าง นักโต้
ษ สอง คน น้ัน อยู ่คน ละ เผิก ของ พระองค์ 19 ปีลาต หื้อ เขียน 
ข้อความ ติด ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระองค์ วา่ �เยซู จาว นา
ซาเรธ็ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ� 20 จาว ยวิ หลาย คน ก็ ได้ อา่น 
ป้าย น้ี ยอ้น ต้ี ต้ี เขา เขิง พระเยซู น้ัน อยู ่ใก้ เมือง และ ป้าย น้ัน 
เขียน เป๋น ภาษา ฮบีรู ภาษา ลาติน กับ ภาษา กรกี 21 หมู่ หวั 
หน้า ปุโรหติ อู ้กับ ปีลาต วา่ �ขอ บ่ หื้อ เขียน วา่ �กษัตรยิ ์ของ 
จาว ยวิ� แต่ ขอ หื้อ เขียน วา่ �ป้อจาย คน น้ี อา้ง วา่ เป๋น กษัตรยิ ์
ของ จาว ยวิ� �

22 ปีลาต เลย ตอบ หมู่ เขา ไป วา่ �อะหยงั ต้ี เฮา เขียน ไป แล้ว 
ก็ หื้อ แล้ว ไป เหยี�

23 เม่ือ หมู่ ทหาร เขิง พระ เยซู แล้ว ก็ เอา เส้ือผ้า ของ 
พระองค์ มา แบ่ง กัน๋ ใน หมู่ ทหาร ส่ี คน ได้ คน ละ ผืน แต่ เหลือ 
เส้ือ ตัว๋ ตัง ใน ของ พระเยซู เป๋น ผ้า ตอ ผืน เดียว บ่ มี ดูก 24 หมู่ 
เขา เลย อู ้กัน๋ วา่ �บ่ ต้อง ฉีก ละ หื้อ จกเบอร ์กัน๋ เอา วา่ ใผ จะ ได้�
ต้ี เกิด ขึ้น จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร ์ต้ี เขียน ไว ้วา่
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� เขา เอา เส้ือผ้า เฮา ไป แบ่ง กัน๋ แล้ว เอา เส้ือ ของ เฮา มา จก
เบอร ์�น

หมู่ ทหาร ก็ ได้ เยยีะ จาอัน้ 25 คน ต้ี ยนื อยู ่ใก้ ไม้ ก๋าง เขน ของ 
พระเยซู น้ัน ก็ มี แม่ กับ น้าสาว ของ พระองค์ มารยี ์เมีย เคล
โอปัส กับ มารยี ์จาว เมือง มักดาลา 26 เม่ือ พระเยซู หนั แม่ 
กับ สาวก ต้ี พระองค์ ฮกั ยนื อยู ่ใก้ ๆ หัน้ พระองค์ ก็ เลย อู ้กับ 
แม่ ของ พระองค์ วา่ �แม่ เหย ขอ หื้อ ฮบั คน น้ัน เป๋น ลูก แม่�
27 แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ สาวก คน น้ัน วา่ �ฮบั นาง เป๋น แม่ ของ 
ต้าน ตวย� สาวก คน น้ัน ก็ ฮบั แม่ ของ พระองค์ มา อยู ่ต้ี บ้าน 
ของ ตัว๋ เก่า ตัง้แต่ ต๋อน น้ัน

พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน
28 หลังจาก น้ัน พระเยซู ฮู ้วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เสรจ็ หมด แล้ว

เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม พระ คัมภีร์ พระองค์ เลย อู ้วา่ �เฮา ใค่ 
อยาก กิน๋ น้ํา� 29 มี ถ้วย ใส่ เหล้า องุน่ ส้ม วาง อยู ่ต้ี หัน้ เขา ก็ 
เอา ฟองน้ํา มา จุ่ม เหล้า องุน่ น้ัน ใส่ ป๋าย ไม้ ออ้๗ แล้ว ยก ขึ้น 
เถิง ปาก พระ เยซู 30 บ่า กอง พระ เยซู กิน๋ เหล้า องุน่ ส้ม น้ัน
พระองค์ ก็ อู ้วา่ �เสรจ็ แล้ว� คอ ของ พระองค์ แหง็ก ลง แล้ว 
ก็ ต๋าย

เขา เอา หอก แตง ขี้ข้าง พระเยซู
31 วนั น้ัน เป๋น วนั เกียม แล้ว แหม วนั จะ เป๋น วนั สะบาโต 

หลวง ยอ้น วา่ เป๋น งาน ปัสกา หมู่ จาว ยวิ เลย ขอ หื้อ ปีลาต สัง่ 
ทหาร ของ เขา ตุ๊บ ขา คน ต้ี โดน เขิง อยู ่บน ไม้ ก๋าง เขน หื้อ หกั 
เหยี แล้ว หื้อ เอา ศพ ออก ไป เป้ือ บ่ หื้อ ศพ กา อยู ่ต้ี ไม้ ก๋าง เขน 
ใน วนั สะบาโต 32 จาอัน้ หมู่ ทหาร เลย มา ตุ๊บ ขา ของ คน แรก 
น 19:24 19:24 สดด� 22:18 ๗ 19:29 19:29
ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ ไม้ หุสบ
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กับ แหม คน น่ึง ต้ี โดน เขิง อยู ่ข้าง ๆ พระเยซู 33 บ่ากอง มา เถิง 
พระเยซู เขา หนั วา่ พระองค์ ต๋าย แล้ว เขา เลย บ่ ได้ ตุ๊บ ขา ของ 
พระองค์ 34 แต่ ทหาร แหม คน น่ึง เอา หอก แตง ขี้ข้าง พระองค์
แล้ว เลือด กับ น้ํา ก็ ไหล ปุ้ง ออก มา 35 คน น้ัน ต้ี หนั ก็ เล่า เป๋น 
พยาน และ กํา พยาน ของ เขา ก็ เป๋น ความ จรงิ เขา ฮู ้วา่ เขา อู ้
ความ จรงิ เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ เจ้ือ 36 สิง่ น้ี เกิด ขึ้น เป้ือ 
เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร์ ต้ี วา่ �กระดูก ของ พระองค์ จะ บ่ หกั 
สัก อนั�บ 37 กับ มี พระคัมภีร ์แหม ข้อ น่ึง ต้ี วา่ �หมู่ เขา จะ ผ่อ 
พระองค์ ต้ี หมู่ เขา ได้ แตง�ป

ฝัง ศพ พระเยซู
38หลังจาก น้ัน โยเซฟ จาว อารมิาเธยี ต้ี เป๋น สาวก ลับ ๆ ของ 

พระเยซู ยอ้น กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ มา ขอ ปีลาต เอา ศพ พระ
เยซู ไป ปีลาต ก็ ยอม หื้อ โยเซฟ ก็ มา เอา ศพ พระองค์ ไป

39 นิ โค เดมัส คน ต้ี เกย ไป หา พระ เยซู ต๋อน เม่ือ คืน ก่อน 
หน้า น้ี ก็ มา ตวย เขา เอา เครือ่งหอม มา ก็ คือ มดยอบ ผสม กับ 
กฤษณา หนัก ประมาณ สาม สิบ กิโลกรมั ป๋าย 40 โยเซฟ กับ นิ
โคเดมัส ก็ เอา ศพ พระองค์ มา กับ เอา ผ้า ลินิน หอ่ ศพ กับ เครือ่ง
หอม ไว ้ต๋าม ประเพณี ก๋าน ฝัง ศพ ของ จาว ยวิ 41 ใก้ ๆ ต้ี พระ
เยซู ถูก เขิง น้ัน มี สวน อยู ่ต้ี น่ึง ใน สวน น้ัน มี อุโมงค์ ฝัง ศพ ใหม่ 
ต้ี บ่ เกย ใจ๊ ใส่ ศพ คน ใด เต้ือ 42 แล้ว ยอ้น วา่ วนั น้ัน เป๋น วนั ดา 
วนั สะบาโต ของ จาว ยวิ กับ อุโมงค์ ฝังศพ น้ัน ก็ อยู ่ใก้ ๆ ต้ี หัน้
เขา ก็ เลย เอา ศพ ของ พระองค์ วาง ไว ้ใน อุโมงค์ น้ัน

20
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

บ 19:36 19:36 อพย� 12:46; กดว� 9:12; สดด� 34:20 ป 19:37
19:37 ศคย� 12:10
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1 เจ๊ามืด วนั ติด๊ มารยี ์จาว มักดาลา มา เถิง อุโมงค์ ฝัง ศพ 
ก็ หนั วา่ บ่าหนิ ใหญ่ ต้ี ตึด ปาก อุโมงค์ น้ัน กิง้ ออก ไป จาก ปาก 
อุโมงค์ แล้ว 2 นาง ก็ ฟ่ัง ล่น ไป หา ซีโมน เปโตร กับ สาวก แหม 
คน น่ึง ต้ี พระเยซู ฮกั และ บอก หมู่ เขา วา่ �มี คน เอา ศพ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ไป จาก อุโมงค์ แล้ว บ่ ฮู ้วา่ เขา เอา ศพ ไป ไว ้ต้ี 
ไหน�

3 เปโตร กับ สาวก คน น้ัน ก็ ไป ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ 4 ตึง สอง คน 
ล่น ไป ตวย กัน๋ แต่ สาวก คน น้ัน ล่น เวย เหลือ เปโตร จึง ไป เถิง 
อุโมงค์ ก่อน 5 แต่ บ่ ได้ เข้า ไป ตัง ใน ได้ ก้า ก้ม ส่อง เข้า ไป แล้ว 
ก็ หนั ผ้า ปัน ศพ วาง อยู่ 6 บ่ากอง ซีโมน เปโตร ต้ี ตวย ก้น สาวก 
คน น้ัน มา เถิง เขา ก็ เข้า ไป ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ แล้ว ก็ หนั ผ้า ปัน 
ศพ วาง อยู ่ต้ี หัน้ 7 แต่ ผ้า ปัน หวั ของ พระเยซู บ่ ได้ วาง อยู ่กับ ผ้า 
ลินิน แต่ พับ วาง ไว ้แยก แหม ต่าง หาก 8-9 สาวก คน ต้ี มา เถิง 
ก่อน ก็ ตวย เข้า ไป ตัง ใน เถิงแม้ วา่ หมู่ เขา ยงั บ่ เข้าใจ๋ ข้อ พระ
คัมภีร ์ต้ี วา่ พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต่ เม่ือ หมู่ เขา 
หนั ตึง หมด น้ี สาวก คน น้ัน ก็ เจ้ือ ต้ี พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย 10 แล้ว สาวก ตึง สอง คน ก็ ป๊ิก ไป บ้าน

พระเยซู มา หื้อ มารยี ์จาว มักดาลา หนั
11 มารยี ์จาว มักดาลา ยงั ยนื ไห ้อยู ่ตัง นอก อุโมงค์ ฝัง ศพ

ต๋อน ต้ี ก่ําลัง ไห ้อยู ่น้ัน นาง ก็ ก้ม ส่อง ผ่อ ตัง ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ
12 แล้ว ก็ หนั ทูตสวรรค์ สอง องค์ ใส่ เส้ือ สี ขาว น่ัง อยู ่ตัด๊ ต้ี ศพ 
พระเยซู เกย วาง อยู่ องค์ น่ึง อยู ่ตัง หวั แหม องค์ อยู ่ตัง ตีน๋

13 ทูตสวรรค์ ก็ ถาม มารยี ์วา่ �เจ้า ไห ้เยยีะ หยงั� นาง ก็ 
ตอบ วา่ �มี คน เอา องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าเจ้า ไป แล้ว ข้า
เจ้า บ่ ฮู ้วา่ เขา เอา พระองค์ ไป ไว ้ต้ี ไหน� 14 บ่ากอง มารยี ์อู ้จา
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อัน้ แล้ว ก็ งวา้ย หลัง มา ก็ หนั พระเยซู ยนื อยู ่ต้ี หัน้ แต่ นาง บ่ ฮู ้
วา่ เป๋น พระเยซู

15 พระองค์ ก็ ถาม นาง วา่ �เจ้า ไห ้เยยีะ หยงั ตวย เซาะ หา 
ใผ อยู ่กา� มารยี ์ก๊ึด วา่ พระเยซู เป๋น คน เยยีะ สวน ก็ เลย อู ้กับ 
พระองค์ วา่ �ต้าน เจ้า ถ้า ต้าน เอา พระองค์ ไป ขอ บอก ข้าเจ้า 
เต๊อะ วา่ ต้าน เอา ไป ไว ้ต้ี ไหน ข้าเจ้า จะ ได้ ไป ฮบั พระองค์�

16 พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �มารยี ์เหย� มารยี ์ก็ งวา้ย หลัง มา 
ผ่อ พระองค์ แหม เต้ือ แล้ว ก็ ฮอ้ง เป๋น ภาษา ฮบีรู วา่ �รบัโบนี�
( แป๋ วา่ อาจ๋ารย ์)

17 พระองค์ ก็ อู ้กับ นาง วา่ �บ่ ต้อง เกาะ เฮา เฮา ยงั บ่ ได้ ป๊ิก 
ไป หา พระบิดา ของ เฮา เต้ือ แต่ หื้อ ไป บอก หมู่ ป้ีน้อง ต้ี ติดต๋าม 
เฮา วา่ เฮา จะ ป๊ิก ไป หา พระบิดา ของ เฮา ต้ี เป๋น พระบิดา ของ 
ต้าน ตังหลาย ก็ คือ ไป หา พระเจ้า ของ เฮา ต้ี เป๋น พระเจ้า ของ 
ต้าน ตังหลาย ตวย�

18 มารยี์ จาว มักดาลา ก็ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระเยซู วา่
�ข้าเจ้า ได้ หนั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แล้ว� และ มารยี ์ก็ ได้ เล่า วา่ 
พระองค์ อู ้อะหยงั กับ นาง พ่อง

พระเยซู มา หื้อ หมู่ สาวก หนั
19 เม่ือ แลง วนั ติด๊ ต๋อน หมู่ สาวก อยู ่รวม กัน๋ หมู่ เขา ก็ หบั 

ปะตู๋ ใส่ ก๋อน หอ้ง ยอ้น กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ พระเยซู ก็ มา ยนื อยู ่
ต้ามก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู ้วา่ �ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ�
20 เม่ือ พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ เอา มือ กับ ขี้ข้าง หื้อ 
หมู่ เขา ผ่อ หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ ดี อก ดี ใจ๋ ต้ี ได้ หนั พระองค์

21 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้แหม วา่ �ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ
ต๋อน น้ี เฮา จะ ใจ๊ หมู่ ต้าน ไป เหมือน กับ ต้ี พระบิดา ใจ๊ เฮา มา�
22 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว ก็ เป่า ลมหายใจ๋ หด หมู่ เขา 
แล้ว ก็ อู ้วา่ �ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ไป เต๊อะ 23 ถ้า หมู่ ต้าน 
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ยกโต้ษ ความ บาป หื้อ ใผ คน น้ัน ก็ ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ แต่ ถ้า หมู่ 
ต้าน บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ ใผ คน น้ัน ก็ บ่ ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ ตวย�

พระเยซู มา หื้อ โธมัส หนั
24 โธมัส ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ แฝด เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง 

คน เขา บ่ ได้ อยู ่กับ หมู่ สาวก ต๋อน ต้ี พระเยซู มา หา 25 สาวก คน 
อื่น มา บอก เขา วา่ �หมู่ เฮา ได้ หนั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แล้ว� แต่ 
โธมัส ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ถ้า เฮา บ่ ได้ หนั ฮอย เหล็กกน ต้ี มือ ของ 
อาจ๋ารย์ และ บ่ ได้ เอา น้ิว แหย ่เข้า ไป ใน ฮู เหล็กกน กับ แผล ต้ี ขี้
ข้าง อาจ๋ารย์ เฮา ตึง บ่ เจ้ือ�

26 เม่ือ ผ่าน ไป ได้ ติด๊ น่ึง ต๋อน ต้ี หมู่ สาวก ของ พระองค์ มา 
จุม กัน๋ อยู ่ใน บ้าน น้ัน แหม โธมัส ก็ อยู ่ตวย เถิงแม้ วา่ ปะตู๋ หบั 
ใส่ ก๋อน แล้ว แต่ พระเยซู ก็ เข้า มา อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ 
อู ้วา่ �ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 27 แล้ว พระองค์ อู ้กับ 
โธมัส วา่ �โธมัส เหย เอา น้ิว มา แหย ่ต้ี น่ี กับ ผ่อ มือ ของ เฮา
แล้ว ก็ เอา มือ ซวาม ขี้ข้าง ของ เฮา เหยี บ่ ต้อง สงสัย แหม หื้อ 
เจ้ือ เต๊อะ�

28 แล้ว โธมัส ก็ ฮอ้ง ขึ้น มา วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า 
ของ ข้า พระองค์�

29 พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ยอ้น ต้าน ได้ หนั เฮา ต้าน เลย เจ้ือ 
กา คน ต้ี บ่ หนั เฮา แต่ เจ้ือ น้ัน ก็ เป๋น สุข�

กํา อู ้ของ ยอหน์
30 พระเยซู ได้ เยยีะ หมายสําคัญ แหม หลาย อยา่ง หื้อ หมู่ 

สาวก หนั แต่ บ่ ได้ เขียน ไว ้ใน หนังสือ เล่ม น้ี 31 แต่ ต้ี ได้ เขียน 
สิง่ หมู่ น้ี ลง ไป ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์
คือ พระบุตร ของ พระเจ้า และ ถ้า ใผ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จี
วติ นิรนัดร์
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21
พระเยซู มา หา สาวก เจ็ด คน

1 หลัง จาก น้ัน พระเยซู ก็ มา หื้อ หมู่ สาวก หนั แหม เต้ือ น่ึง ต้ี 
ทะเล สาบ ทิเบเรยีส เรือ่ง เป๋น จาอี ้คือ 2 ต๋อน น้ัน ซีโมน เปโตร
โธมัส ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ แฝด นาธานาเอล ต้ี มา จาก หมู่บ้าน 
คานา ใน แควน้ กาลิลี ลูกบ่าว สอง คน ของ เศเบดี กับ สาวก 
แหม สอง คน ของ พระเยซู ก็ อยู ่ตวย กัน๋ ตึง หมด 3 แล้ว ซีโมน 
เปโตร ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �เฮา จะ ไป เซาะ ป๋า� หมู่ เขา ตึง หมด 
ก็ บอก วา่ �เฮา จะ ไป ตวย� แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง เฮอื ไป แต่ ตึง คืน 
น้ัน หมู่ เขา เซาะ ป๋า บ่ ได้ สัก ตัว๋

4 เม่ือ เถิง ต๋อน เจ๊า พระเยซู ยนื อยู ่บน ต๋า ฝ่ัง แต่ หมู่ สาวก 
บ่ ฮู ้วา่ เป๋น พระเยซู 5 พระเยซู เลย ถาม หมู่ เขา วา่ �เป้ือน เหย
ได้ ป๋า พ่อง ก่อ� หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �บ่ ได้ เลย�

6 พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ ต้อด แห ไป ตาง ขวา เฮอื ลอ
แล้ว จะ ได้ ป๋า� เขา เลย ต้อด แห ลง ไป ป๋า นัก ขนาด ก็ ติด แห จ๋น 
สาว แห ขึ้น มา บ่ ได้

7 สาวก คน ต้ี พระเยซู ฮกั ก็ บอก เปโตร วา่ �เป๋น องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า� บ่ากอง เปโตร ได้ ยนิ วา่ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เขา 
ก็ เป๋ีย เส้ือ คุม ต้ี ถอด ไว ้มา ใส่ แล้ว ก็ โดด ลง น้ํา วา่ย เข้า ฝ่ัง 8 แต่ 
สาวก คน อื่น ๆ น่ัง เฮอื ป๊ิก มา กับ ลาก แห ต้ี มี ป๋า ติด เต๋ม น้ัน มา 
ตวย ยอ้น หมู่ เขา อยู ่บ่ ไก๋ ฝ่ัง นัก ประมาณ รอ้ย เมตร เต้าอัน้
9 บ่ากอง หมู่ เขา ขึ้น มา บน ฝ่ัง แล้ว ก็ หนั ถ่าน ติด ไฟ มี ป๋า ป้ิง อยู ่
ตัง บน กับ มี เข้าหนมปัง อยู่ 10 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เอา 
ป๋า ต้ี ได้ ตะ ก้ี มา พ่อง ลอ�

11 ซีโมน เปโตร ก็ ลง เฮอื ไป ลาก แห ขึ้น มา ป๋า ใหญ่ ติด เต๋ม 
แห นับ ได้ มี รอ้ย หา้ สิบ สาม ตัว๋ แต่ ป๋า ติด นัก จาอัน้ แห ก็ ยงั 
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บ่ ปุด 12 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �มา กิน๋ ข้าวงาย กัน๋ เต๊อะ�
หมู่ สาวก บ่ มี ใผ ก้า ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน เป๋น ใผ� ยอ้น หมู่ 
เขา ฮู ้แล้ว วา่ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 13 พระเยซู ก็ หยบิ เข้า
หนมปัง แจก หื้อ หมู่ เขา แล้ว ก็ เอา ป๋า มา เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋
14 น่ี เป๋น เต้ือ ต้ี สาม ต้ี พระเยซู มา หื้อ หมู่ สาวก หนั หลังจาก ต้ี 
พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

พระเยซู อู ้กับ เปโตร
15 เม่ือ หมู่ เขา กิน๋ ข้าวงาย กัน๋ อิม่ แล้ว พระเยซู ก็ อู ้กับ ซีโมน 

เปโตร วา่ �ซีโมน ลูกบ่าว ยอหน์ เหย ต้าน ฮกั เฮา นัก เหลือ หมู่ 
น้ี ก่อ�๘ เปโตร ก็ ตอบ วา่ �ครบั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์ ก็ 
ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระองค์� พระเยซู เลย สัง่ เปโตร วา่ �หื้อ เล้ียง ลูก 
แกะ ของ เฮา เต๊อะ�

16 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง วา่ �ซีโมน ลูก
บ่าว ยอหน์ เหย ต้าน ฮกั เฮา ก่อ� เปโตร ก็ ตอบ พระองค์ แหม 
วา่ �ครบั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระองค์�
พระเยซู เลย สัง่ เขา แหม เต้ือ วา่ �หื้อ ผ่อกอย แกะ ของ เฮา 
เต๊อะ�

17 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋น เต้ือ ต้ี สาม วา่ �ซีโมน ลูก
บ่าว ยอหน์ เหย ต้าน ฮกั เฮา ก่อ� เปโตร ฮูสึ้ก เสียใจ๋ ต้ี พระองค์ 
ถาม เขา เถิง สาม เต้ือ วา่ �ต้าน ฮกั เฮา ก่อ� เขา เลย บอก 
พระองค์ วา่ �องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า พระองค์ ก็ ฮู ้กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
แล้ว พระองค์ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระองค์� พระเยซู อู ้กับ เขา แหม 
วา่ �หื้อ เล้ียง แกะ ของ เฮา เต๊อะ�

18 �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ต๋อน ต้าน ยงั เป๋น บ่าว
ต้าน มัด สาย แอว คน เดียว เกียม ตัว๋ ไป หัน้ ไป น่ี ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า
แต่ เม่ือ ต้าน เฒ่า แล้ว ต้าน จะ ยื่น มือ หื้อ คน อื่น มัด สาย แอว 
๘ 21:15 21:15 แป๋ ได้ แหม อยา่ง น่ึง วา่ นัก เหลือ คน หมู่ น้ี ฮกั เฮา ก่อ
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หื้อ แล้ว เขา ก็ จะ ปา ต้าน ไป หัน้ ไป น่ี ต้ี ต้าน บ่ ใค่ ไป� 19 ( ต้ี 
พระองค์ อู ้จาอัน้ ก็ เป้ือ บอก หื้อ ฮู ้วา่ เปโตร จะ ต๋าย จาใด เป้ือ 
จะ เยยีะ หื้อ คน หนั เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า ) บ่ากอง 
พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว ก็ อู ้กับ เปโตร วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ�

สาวก คน ต้ี พระเยซู ฮกั
20 ซีโมน เปโตร งวา้ย หลัง ไป ก็ หนั วา่ สาวก คน ต้ี พระเยซู ฮกั 

ตวย มา ( สาวก คน น้ัน ก็ คือ คน ต้ี เอน ตัว๋ ใก้ ๆ พระเยซู ต๋อน ต้ี 
กิน๋ ข้าว ก่อน ต้ี พระเยซู โดน ยบั แล้ว ได้ ถาม พระองค์ วา่ �อา
จ๋ารย์ คน ต้ี หกัหลัง ต้าน เป๋น ใผ ครบั�) 21 เม่ือ เปโตร หนั สาวก 
คน น้ัน ก็ เลย ถาม พระเยซู วา่ �พระองค์ ครบั แล้ว คน น้ี จะ เป๋น 
จาใด�

22พระเยซู ก็ ตอบ เปโตร วา่ �ถ้า เฮา ใค่ หื้อ เขา อยู ่จ๋น เถิง เฮา 
ป๊ิก มา แหม เต้ือ แล้ว มัน เรือ่ง อะหยงั ของ ต้าน ตวย หื้อ ตวย 
เฮา มา เต๊อะ�

23 ยอ้น กํา ต้ี พระเยซู อู ้น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ ป้ีน้อง ต้ี ติดต๋าม 
พระเยซู เล่า ลือ กัน๋ ไป ใคว ่วา่ สาวก คน น้ัน จะ บ่ ต๋าย แต่ พระ
เยซู บ่ ได้ บอก วา่ สาวก คน น้ัน จะ บ่ ต๋าย พระองค์ อู ้ก้า วา่ �ถ้า 
เฮา ใค่ หื้อ เขา อยู ่จ๋น เถิง เฮา ป๊ิก มา แหม เต้ือ แล้ว มัน เรือ่ง อะ
หยงั ของ ต้าน ตวย� เต้าอัน้

24 สาวก คน น้ัน เนาะ ต้ี เป๋น พยาน เรือ่ง หมู่ น้ี กับ เป๋น คน ต้ี 
เขียน บันทึก สิง่ หมู่ น้ี ไว้ แล้ว หมู่ เฮา ฮู ้วา่ กํา พยาน ของ เขา เป๋น 
ความ จรงิ

25 มี แหม หลาย อยา่ง ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ ไว้ ถ้า จะ เขียน ตึง 
หมด น้ัน ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ โลก ตึง โลก ก็ บ่ ใหญ่ ปอ จะ เก็บ หนังสือ 
ต้ี จะ เขียน น้ัน ได้
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