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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
มัทธวิ

เป็ นที ่เชื่ อก ันโดยทัว่ไปวา่ �มัทธวิคนเก็บภาษี� เป็นผู้ เข 
ียนข่าวประเสรฐิเล่ มน ้ี มาระโก และลู กา  ได้ เรยีกท่านวา่  
เลว ีมาระโกได้เรยีกบิดาของท่านวา่ อลัเฟอสั คนเก็บภาษี
คือผู้ ท่ี  เก ็บรวบรวมเงนิภาษี ซ่ึงโดยปกติ แล ้วจะทําการขูดร ี
ดอย ่างไม่ เป็นธรรม มักจะเป็นคนรํา่รวยและเป็ นที ่ เกล ียด
ชงัของพวกยวิตลอดมา และแม้ภายหลังการสิน้พระชนม์
และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระครสิต์ แล้ว ท่านผู้ น้ี  ก็ ยงัคง
เรยีกตัวของท่านเองวา่ �มัทธวิคนเก็บภาษี�

 หน ังสือของมัทธวิมีชื่อเรือ่งวา่ �ข่าวประเสรฐิของพระ
เยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยท่านมัทธวิ�  หน ังสือทุกเล่มใน
พระคัมภีรเ์ป็นพระวจนะของพระเจ้า  แต่  หน ังสือส่ีเล่มแรก
ของพระคัมภีร ์ใหม่ ซ่ึงบอกเราให้ทราบเก่ียวกับชวีติ การ
สิน้พระชนม์ และการ ฟ้ืน คืน พระชนม์ของพระ เยซู ครสิต์  
น้ัน เราเรยีกชื่อเฉพาะวา่ �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู� ข่าว
ประเสรฐิ โดยมัทธวิเล่ มน ้ีเองได้แสดงให ้เห ็ นว ่าพระเยซู
เป็นกษั ตร ิย์

 ท่ี วา่มัทธวิและลูกาได้ลอกเลียนแบบจากมาระโกน้ันเป็น
ความคิดท่ี ไม่มี มูลความจรงิ และเป็ นว ิธีของผู้ ท่ี  ไม่ เชื่อใน
พระเจ้าโดยพยายามใช ้เหตุ ผลวา่ ข่าวประเสรฐิทัง้สามเล่ม
แรกน้ี มี ข้อความท่ีคล้ายคลึ งก ัน พวกเขาจึงไม่ยอมรบัวา่
เป็นข้อความท่ี ได้ รบัการทรงดลใจมาจากพระเจ้า  แต่ ถึง
อยา่งไรก็ตามไม่เคยมีหลักฐานวา่ข่าวประเสรฐิทัง้สามเล่ 
มน ้ีเป็นคําพูดและความคิดของมนษุย์ หรอืได้ลอกเลียน
แบบมาจากต้นฉบับใดๆ และในหนังสื อม ัทธวิบทท่ี 4  ข้อ 
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4  พระ เยซู ทรง ตรสั ไว ้วา่ �พระ วจนะ ทุก คํา ออก มา จาก
พระโอษฐ์ของพระเจ้า�

ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยมัทธวิเล่ 
มน ้ีน้ัน ได้ รบั การ เขียน ขึ้ นก ่อน หน้า การ ทําลาย รา้ง กรุง
เยรูซาเล็ม อาจจะเป็นราวๆ  ปี  ค�ศ� 37 และเป็ นที ย่อมร ับก 
ันโดยทัว่ไปวา่เป็นหนังสือข่าวประเสรฐิเล่มแรกซ่ึงเขียนขึ้น
เพื่อชาวยวิเป็นหลักใหญ่ คําอุปมาและคําสอนบางส่วนมุ่ง
เล็งถึงชาวยวิและผู้นําของพวกเขา  หน ังสือเล่ มน ี้ ได้ รวบรวม
ลําดับวงศ์ ของ � พระเยซู  ครสิต์  ผู้ ทรงเป็นบุตรของดาวดิ  ผู้ 
ทรงเป็นบุตรของอบัราฮมั� และได้ยกยอ่งพระเยซูวา่เป็น � 
กษัตรยิ ์ของชนชาติ ยวิ � (2:2) และลําดับวงศ์ของพระองค์ 
ก็  ทําให ้ พระองค์  มี  สิทธ ิอยา่งกษั ตร ิย์ในฐานะท่ีทรงเป็นบุตร
ท่ีโยเซฟเล้ียงดู มา (1:16)

ในระหวา่งหนังสือข่าวประเสรฐิด้วยกันแล้ว  หน ังสื อม 
ัทธวิได้ ให ้รายงานอยา่งละเอยีดท่ีสุดเก่ียวกับการเทศนาบน
ภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ

ลําดับพงศ์ของพระเยซู ครสิต์ ตัง้ต้นจากอบัราฮมั
1  หน ังสือลําดับพงศ์ พันธุ ์ของพระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงเป็น

บุตรของดาวดิ  ผู้ ทรงเป็นบุตรของอบัราฮมั 2 อบัราฮมัให้
กําเนิดบุตรชื่ ออ ิสอคั อสิอคั ให้ กําเนิดบุตรชื่อยาโคบ ยา
โคบให้กําเนิดบุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา 3  ยู ดาห ์ให ้
กําเนิดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห ์เก ิดจากนางทามาร์ เปเรศ
ให้ กําเนิด บุตร ชื่อ เฮ ส โรน เฮ ส โรนให้ กําเนิด บุตร ชื่อ ราม
4 รามให้ กําเนิดบุตรชื่ ออ ัมมีนาดับ อมัมีนาดับให้ กําเนิด
บุตรชื่อนาโชน นาโชนให้กําเนิดบุตรชื่อสัลโมน 5 สัลโมน
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ใหกํ้าเนิดบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหบั โบอาสใหกํ้าเนิด
บุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธ โอเบดให้กําเนิดบุตรชื่อเจสซี
6 เจสซี ให ้กําเนิดบุตรชื่อดาวดิผู้เป็นกษั ตร ิย์  ดาว ิดผู้เป็นก
ษั ตร ิย ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อซาโลมอน  เก ิดจากนางซ่ึงแต่ก่อน
เป็นภรรยาของอุ ร ียาห์ 7 ซาโลมอนใหกํ้าเนิดบุตรชื่อเรโหโบ
อมั เรโหโบอมัให้กําเนิดบุตรชื่ออาบียาห์  อาบ ียาห ์ให ้กําเนิด
บุตรชื่ออาสา 8 อาสาให้กําเนิดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท เยโฮชา
ฟัทให้กําเนิดบุตรชื่อเยโฮรมั เยโฮรมัให้กําเนิดบุตรชื่ ออ ุส
ซียาห์ 9  อุ สซียาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อโยธาม โยธามให้กําเนิด
บุตรชื่ออาหสั อาหสัให้กําเนิดบุตรชื่อเฮเซคียาห์ 10 เฮเซคี
ยาห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อมนัสเสห์  มน ัสเสห ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ออา
โมน อาโมนให้กําเนิดบุตรชื่อโยสิยาห์ 11 โยสิยาห ์ให ้กําเนิด
บุตรชื่อเยโคนิยาหกั์บพวกพีน้่องของเขา  เก ิดเม่ือคราวพวก
เขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยงักรุงบาบิ โลน 12 หลังจาก
พวกเขาต้องถูกกวาดไปยงักรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห ์ก็  
ให ้กําเนิดบุตรชื่อเซลาทิเอล เซลาทิเอลให้กําเนิดบุตรชื่อ
เศรุบบาเบล 13 เศรุบบาเบลให้กําเนิดบุตรชื่ออาบีอูด  อาบ ี
อูดให้กําเนิดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้กําเนิดบุตรชื่อ
อาซอร์ 14 อาซอร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิด
บุตรชื่ออาคิม อาคิมให้กําเนิดบุตรชื่อเอลีอูด 15 เอลีอูดให้
กําเนิดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร ์ให ้กําเนิดบุตรชื่ อม 
ัทธาน มัทธานให้กําเนิดบุตรชื่อยาโคบ 16 ยาโคบให้กําเนิด
บุตรชื่อโยเซฟ  สามี ของนางมารยี์  พระเยซู  ท่ี เรยีกวา่พระ
ครสิต์ ก็ ทรงบังเกิดมาจากนางมารยี์ 17  ดังน้ัน  ตัง้แต่ อบัรา
ฮมัลงมาจนถึงดาวดิจึงเป็นสิบส่ี ชัว่คน และนับตัง้แต่ ดาว ิ
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ดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยงักรุงบาบิโลนเป็น
เวลาสิบส่ี ชัว่คน และนับตัง้แต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยงั
กรุงบาบิโลนจนถึงพระครสิต์เป็นสิบส่ี ชัว่คน 

การตัง้ครรภ์และการกําเนิดจากหญิงพรหมจารี
18 เรือ่งพระกําเนิดของพระเยซู ครสิต์ เป็นดังน้ี คือมารยี ์

ผู้ เป็นมารดาของพระเยซู น้ัน เดิมโยเซฟได้ สู่ ขอหมั ้นก ันไว ้
แล้ว  ก่อนท่ี จะได้ อยู ่กินด้วยกั นก ็ปรากฏวา่  มาร ีย ์มีครรภ์  
แล ้วด้วยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 19  แต่ โยเซฟสามีของ
เธอเป็นคนชอบธรรม  ไม่ พอใจท่ีจะแพรง่พรายความเป็นไป
ของเธอ หมายจะถอนหมัน้เสี ยล ับๆ 20  แต่ เม่ือโยเซฟยงัคิด
ในเรือ่งน้ี อยู ่ ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า มา
ปรากฏแก่โยเซฟในความฝั นว ่า �โยเซฟ  บุ ตรดาวดิ อยา่
กลั วท ่ีจะรบัมารยี์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะวา่ผู้ซ่ึง
ปฏิ สนธ ิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ
์ 21 เธอจะประสู ติ  บุตรชาย  แล ้วเจ้าจะเรยีกนามของท่าน
วา่  เยซู เพราะวา่ท่านจะโปรดชว่ยชนชาติของท่านให้รอด
จากความผิดบาปของเขาทัง้หลาย� 22  ทัง้น้ี  เก ิดขึ้นเพื่อจะ
ใหสํ้าเรจ็ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงตรสัไวโ้ดย
ศาสดาพยากรณ์ วา่ 23� ดู  เถิด หญิงพรหมจารคีนหน่ึงจะตัง้
ครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหน่ึง และเขาจะเรยีกนาม
ของท่านวา่ อมิมานูเอล ซ่ึงแปลวา่ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา�
24 ครัน้โยเซฟต่ืนขึ้ นก ็กระทําตามคําซ่ึงทูตสวรรค์ขององค์
พระผู้เป็นเจ้าสัง่เขาน้ัน คือได้รบัมารยี์มาเป็นภรรยา 25  
แต่  มิได้  สมสู่ กับเธอจนประสู ติ  บุ ตรชายหวัปี แล้ว และโยเซฟ
เรยีกนามของบุตรน้ั นว ่า  เยซู 
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2
 นักปราชญ์ จากทิศตะวนัออก

1 ครัน้พระเยซู ได้ ทรงบังเกิดท่ีบ้านเบธเลเฮมแควน้ยูเดีย
ในรชักาลของกษั ตร ิยเ์ฮโรด  ดู  เถิด  มี พวกนักปราชญจ์ากทิศ
ตะวนัออกมายงักรุงเยรูซาเล็ม 2 ถามวา่ � กุ มารท่ีบังเกิดมา
เป็นกษั ตร ิย์ของชนชาติย ิวน ้ันอยู ่ท่ีไหน เราได้ เห ็นดาวของ
ท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวนัออก เราจึงมาหวงัจะนมัสการ
ท่าน� 3 ครัน้กษั ตร ิย์เฮโรดได้ยนิดังน้ันแล้ว ท่านก็วุน่วาย
พระทัย ทัง้ชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุน่วายใจไปกั บท ่าน
ด้วย 4  แล ้ วท ่านใหป้ระชุมบรรดาปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมา
จารยข์องประชาชน ตรสัถามเขาวา่ พระครสิต์น้ันจะบังเกิด
แหง่ ใด 5 เขา ทูล ท่าน วา่ � ท่ี บ้าน เบธเล เฮม แควน้ ยู เดีย
เพราะวา่ศาสดาพยากรณ์ ได้  เข ียนไว ้ดังน้ี  วา่ 6 �บ้านเบธเล
เฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้อยท่ีสุดท่ามกลาง
บรรดาผู้ครองของยูเดี ยก ็ หามิได้ เพราะวา่เจ้านายคนหน่ึง
จะออกมาจากท่าน  ผู้ ซ่ึงจะปกครองอสิราเอลชนชาติของ
เรา� � 7  แล ้วเฮโรดจึงเชญิพวกนักปราชญ์ เข ้ามาเป็นการ
ลับ สอบถาม เขา อยา่ง ถ้วน ถ่ี ถึง เวลา ท่ี ดาว น้ัน ได้ ปรากฏ
ขึ้น 8 และท่านได้ ให ้พวกนักปราชญ์ ไปย ังบ ้านเบธเลเฮม
สัง่วา่ �จงไปค้นหากุมาร น้ันอยา่ง ถ่ีถ้วนกันเถิด เม่ือพบ
แล้วจงกลับมาแจ้งแก่ เรา เพื่อ เราจะได้ ไปนมัสการท่าน
ด้วย� 9 ครัน้พวกเขาได้ฟังกษั ตร ิย ์แล้ว เขาก็ ได้ ลาไป และ
ดู เถิด ดาวซ่ึงเขาได้ เห ็นในทิศตะวนัออกน้ั นก ็ ได้ นําหน้าเขา
ไป จนมาหยุ ดอย ู่เหนือสถานท่ี ท่ี  กุ มารอยู ่น้ัน 10 เม่ือพวก
นักปราชญ์ ได้  เห ็นดาวน้ันแล้ว เขาก็ มี  ความชื่นชมยนิดี  ยิง่
นัก 11 ครัน้พวกเขาเข้าไปในเรอืนก็พบกุมารกับนางมารยี ์
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มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารน้ัน  แล ้วเปิดหบีหยบิ
ทรพัย์ของเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็นเครือ่งบรรณาการ
 คือ  ทองคํา  กํายาน และมดยอบ 12 และพวกนักปราชญ์ ได้ 
ยนิคําเตือนจากพระเจ้าในความฝัน  มิ  ให ้ กล ับไปเฝ้าเฮโรด
เขาจึงกลับไปย ังบ ้านเมืองของตนทางอื่น

เขาพาพระกุมารเยซูไปท่ีประเทศอยีปิต์
13ครัน้เขาไปแล้ว  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกวา่ �จงลุกขึ้น
พากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอยีปิต์ และคอยอยู ่ท่ี น่ัน
จนกวา่เราจะบอกเจ้า เพราะวา่เฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อ
จะประหารชวีติเสีย� 14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพา
กุมารกับมารดาไปยงัประเทศอยีปิต์ 15และได้ อยู ่ ท่ี น่ันจนเฮ
โรดสิน้พระชนม์  ทัง้น้ี  เก ิดขึ้นเพื่อจะใหสํ้าเรจ็ตามพระวจนะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงได้ตรสัไว้โดยศาสดาพยากรณ์ วา่ 
�เราได้เรยีกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอยีปิต์�

 กษัตรยิ ์เฮโรดมีบัญชาใหฆ่้าทารกแห ่งบ ้านเบธเลเฮม
16 ครัน้เฮโรดเห ็นว ่าพวกนักปราชญ์หลอกท่าน  ก็  กร ้ิว

โกรธยิง่นัก จึงใชค้นไปฆ่าเด็กทัง้หมดในบ้านเบธเลเฮมและ
ท่ี ใกล้ เคียงทัง้สิน้  ตัง้แต่  อายุ สองขวบลงมา ซ่ึงพอดีกับเวลา
ท่ีท่านได้ถามพวกนักปราชญ์อยา่งถ้วนถ่ี น้ัน 17 ครัง้น้ั นก ็
สําเรจ็ตามพระวจนะท่ีตรสัโดยเยเรมีย ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ 
18 � ได้ ยนิเสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงโอดครวญและ
รอ้งไหแ้ละรํา่ไห ้เป็นอนัมาก คือนางราเชลรอ้งไหเ้พราะบุตร
ทัง้หลายของตน นางไม่รบัฟังคําเล้าโลม เพราะวา่บุตรทัง้
หลายน้ันไม่ มี  แล้ว �
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การกลับไปยงัเมืองนาซาเรธ็ ( ลก 2:39-40)
19 ครัน้เฮโรดสิน้พระชนม์ แล้ว  ดู  เถิด  ทูตสวรรค์  องค์  หน 

ึ่งขององค์ พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟ
ท่ีประเทศอยีปิต์ 20 สัง่วา่ �จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามา
ยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล เพราะคนเหล่าน้ั นที ่แสวงหาชวีติของ
กุมารน้ันตายแล้ว� 21 โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดา
มายงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล 22  แต่ เม่ือได้ย ินว ่า อารเคลาอสั
ครอบครองแควน้ยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดา จะไปท่ีน่ั นก 
็ กลัว และเม่ือได้ทราบการเตือนจากพระเจ้าในความฝัน
จึงเล่ียงไปยงับรเิวณแควน้กาลิลี 23 ไปอาศัยในเมืองหน่ึง
ชื่อนาซาเรธ็ เพื่อจะสําเรจ็ตามพระวจนะซ่ึงตรสัโดยพวก
ศาสดาพยากรณ์ วา่ �เขาจะเรยีกท่านวา่ชาวนาซาเรธ็�

3
ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6;

 ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)
1 คราวน้ันยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา มาประกาศในถิน่ทุ รก 

ันดารแควน้ยูเดีย 2  กล่าววา่ �ท่านทัง้หลายจงกลับใจเสีย
ใหม่ เพราะวา่อาณาจักรแหง่สวรรค์มาใกล้ แล้ว � 3 ยอหน์ผู้ 
น้ี แหละซ่ึงตรสัถึงโดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ �เสียงผู้
รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ ท่านจงเตรยีมมรรคาขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ ให ้ตรงไป� 4 เส้ือผ้า
ของยอหน์ผู้ น้ี ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช ้หน ังสัตว์คาดเอว
อาหารของท่านคือตัก๊แตนและน้ําผึ้งป่า 5 ขณะน้ันชาวกรุง
เยรูซาเล็ม และคนทัว่แควน้ยูเดีย และคนทัว่บรเิวณรอบ
แม่น้ําจอร ์แดน  ก็ ออกไปหายอหน์ 6 สารภาพความผิดบาป
ของ ตน และ ได้ รบับัพ ติศ มา จาก ท่าน ใน แม่ น้ํา จอร ์แดน 
7 ครัน้ยอหน์เหน็พวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี พากันมาเป็ นอ 
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ันมากเพื่อจะรบับัพติศมา ท่านจึงกล่าวแก่เขาวา่ � โอ  เจ้ 
าชาติ งู  รา้ย ใครได้เตือนเจ้าให ้หนี จากพระอาชญาซ่ึงจะมา
ถึงน้ัน 8  เหตุ ฉะน้ันจงพิสู จน ์การกลับใจของเจ้าด้วยผลท่ี 
เกิดขึ้น 9 อยา่นึกเหมาเอาในใจวา่ เรามีอบัราฮมัเป็นบิดา
เพราะเราบอกเจ้าทัง้หลายวา่ พระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถจะ
ให ้บุ ตรเกิดขึ้นแก่อบัราฮมัจากก้อนหนิเหล่าน้ี ได้ 10  บัดน้ี 
ขวานวางไว ้ท่ี โคนต้นไม้ แล้ว ดังน้ันทุกต้ นที ่ ไม่  เก ิดผลดีจะ
ต้องตัดแล้วโยนทิง้ในกองไฟ 11 เราให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพ
ติศมาด้วยน้ํา แสดงวา่กลับใจใหม่ ก็  จรงิ  แต่  พระองค์  ผู้ จะ
มาภายหลังเรา ทรงมี อทิธฤิทธิ ์ยิง่กวา่เราอกี ซ่ึงเราไม่ คู่ ควร
แม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์  พระองค์ จะทรงให ้เจ้ 
าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและด้วย
ไฟ 12 พระหตัถ์ของพระองค์ ถือพล ่ัวพรอ้มแล้ว และจะทรง
ชาํระลานข้าวของพระองค์ ให ้ ทัว่  พระองค์ จะทรงเก็บข้าว
ของพระองค์ ไว ้ในยุง้ฉาง  แต่  พระองค์ จะทรงเผาแกลบด้วย
ไฟท่ี ไม่รู ้ ดับ �

 พระเยซู ทรงรบับัพติศมาจากยอหน์ (มก 1:9-11;  ลก 
3:21-22; ยน 1:31-34)

13  แล ้ว พระ เยซู เสด็จ จาก แควน้ กา ลิ ลี มา หา ยอห ์นที ่ 
แม่น ้ําจอร ์แดน เพื่อจะรบับัพติศมาจากท่าน 14  แต่ ยอห์
นทูลหา้มพระองค์ วา่ �ข้าพระองค์ต้องการจะรบับัพติศมา
จากพระองค์ ควรหรอืท่ี พระองค์ จะเสด็จมาหาข้าพระองค์�
15 และ พระ เยซู ตรสั ตอบ ยอห ์นว ่า � บัดน้ี จง ยอม เถิด
เพราะสมควรท่ีเราทัง้หลายจะกระทําตามสิง่ชอบธรรมทุก
ประการ�  แล ้ วท ่านก็ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระ
เยซูเม่ือพระองค์ทรงรบับัพติศมาแล้ว ในทันใดน้ั นก ็เสด็จ
ขึ้นจากน้ํา และดู เถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ ได้ 
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ทอดพระเนตรเหน็พระวญิญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจ
นกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ 17 และดู เถิด  มี พระสุรเสียง
ตรสัจากฟ้าสวรรค์ วา่ �ท่านผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา เรา
ชอบใจท่านมาก�

4
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13;  ลก 4:1-13)

1 ครัง้น้ันพระวญิญาณทรงนําพระเยซู เข ้าไปในถิน่ทุ รก ัน
ดาร เพื่อพญามารจะได้มาทดลอง 2 และเม่ือพระองค์ทรง
อดพระกระยาหารส่ี สิ บวนัส่ี สิ บคืนแล้ว ภายหลังพระองค์ 
ก็ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เม่ือผู้ทดลองมาหาพระองค์
มั นก ็ทูลวา่ �ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อน
หนิเหล่าน้ี ให ้กลายเป็นพระกระยาหาร� 4 ฝ่ายพระองค์ตรสั
ตอบวา่ � มี พระคัมภีร ์เข ียนไว ้วา่ � มนษุย ์จะบํารุงชีว ิตด ้ว
ยอาหารสิง่เดียวหามิ ได้  แต่ บํารุ งด ้วยพระวจนะทุกคําซ่ึง
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า� � 5  แล ้วพญามารก็
นําพระองค์ขึ้นไปยงันครบร ิสุทธ ์ิและให ้พระองค์ ประทั บท 
ี่ยอดหลังคาพระว ิหาร 6  แล ้ วท ูลพระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็น
พระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร ์มี  เข 
ียนไว ้วา่ � พระองค์ จะรบัสัง่ให ้เหล่ าทูตสวรรค์ของพระองค์
ในเรือ่งท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่าน
ไว้ เกรง วา่ ใน เวลา หน่ึง เวลา ใด เท้า ของ ท่าน จะ กระแทก
หนิ� � 7  พระเยซู จึงตรสัตอบมั นว ่า �พระคัมภีร ์มี  เข ียน
ไว ้อ ี กวา่ �อยา่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของ
ท่าน� � 8  อ ีกครัง้หน่ึงพญามารได้นําพระองค์ขึ้นไปบน
ภูเขา อนั สูง ยิง่ นัก และ ได้ แสดง บรรดา ราช อาณาจักร ใน
โลก ทัง้ความรุง่เรอืงของราชอาณาจักรเหล่าน้ันให ้พระองค์  
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ทอดพระเนตร 9  แล ้วได้ทูลพระองค์ วา่ �ถ้าท่านจะกราบลง
นมัสการเรา เราจะให ้สิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ี แก่  ท่าน � 10  พระเยซู 
จึงตรสัตอบมั นว ่า �อา้ยซาตาน จงไปเสียให ้พ้น เพราะพระ
คัมภีร ์มี  เข ียนไว ้วา่ �จงนมัสการองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ เป็น
พระเจ้าของท่าน และปรนนิบั ติ  พระองค์  แต่ผู้เดียว � � 11  
แล ้วพญามารจึงละพระองค์ ไป และดู เถิด  มี  เหล่ าทูตสวรรค์
มาปรนนิบั ติ  พระองค์ 

 พระเยซู ทรงเริม่การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก
1:14-15;  ลก 4:14-15)

12 ครัน้พระเยซูทรงได้ย ินว ่ายอหน์ถูกขังไว ้อยู ่ในเรอืน
จํา  พระองค์  ก็ เสด็จไปยงัแควน้กาลิลี 13 เม่ือเสด็จออกจาก
เมืองนาซาเรธ็แล้ว  พระองค์  ก็ มาประทั บท ่ีเมืองคาเปอรนา
อุม ซ่ึงอยู่รมิทะเลท่ีเขตแดนเศบู ลุ นและนัฟทาลี 14 เพื่อจะ
สําเรจ็ตามพระวจนะซ่ึงตรสัไวโ้ดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  
วา่ 15 � แคว ้นเศบู ลุ นและแควน้นัฟทาลีทางข้างทะเลฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น คือกาลิ ลี แห ่งบรรดาประชาชาติ
16 ประชาชนผู้น่ังอยู่ในความมืดได้ เห ็นความสวา่งยิง่ใหญ่
และผู้ ท่ี น่ังอยู่ในแดนและเงาแหง่ความตาย  ก็  มี ความสวา่ง
ขึ้นส่องถึงเขาแล้ว� 17  ตัง้แต่ น้ันมาพระเยซู ได้ ทรงตัง้ต้น
ประกาศวา่ �จงกลับใจเสียใหม่ เพราะวา่อาณาจักรแหง่
สวรรค์มาใกล้ แล้ว �

ทรงเรยีกเปโตรกับอนัดรูว์ (มก 1:16-20;  ลก 5:2-11)
18  ขณะท่ี  พระเยซู ทรงดําเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลี  ก็ 

ทอดพระเนตรเหน็พี่น้องสองคน คือซีโมนท่ีเรยีกวา่เปโตร
กับอนัดรูวน้์องชายของเขา กําลังทอดอวนอยู ่ท่ี  ทะเล เพราะ
เขาเป็นชาวประมง 19  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �จงตามเรา



มัทธวิ 4:20 xi มัทธวิ 5:4

มาเถิด และเราจะตัง้ท่านใหเ้ป็นผู้หาคนดัง่หาปลา� 20 เขา
ทัง้สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทั นที 

ทรงเรยีกยากอบกับยอหน์
21 ครัน้พระองค์เสด็จต่อไป  ก็ ทอดพระเนตรเหน็พี่ น้อง

อกีสองคน คือยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอหน์น้องชายของ
เขา กําลังชุนอวนอยู่ในเร ือก ับเศเบดี บิ ดาของเขา  พระองค์  
ได้ ทรงเรยีกเขา 22 ในทันใดน้ันเขาทัง้สองก็ละเรอืและลา
บิดาของเขาตามพระองค์ ไป 

 พระเยซู ทรงประกาศในแควน้กาลิลี
23  พระเยซู  ได้ เสด็จไปทัว่แควน้กาลิลี ทรงสัง่สอนในธรรม

ศาลาของเขา ทรงประกาศข่าวประเสรฐิแห่งอาณาจั กรน 
ัน้ และทรงรกัษาโรคภัยไข้ เจ ็ บท ุกอยา่งของชาวเมืองให ้
หาย 24  กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เล่ืองลือไปทัว่ประเทศซีเรยี
เขาจึงพาบรรดาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ  คนที ่ ทนทุกข์  เวทนา 
คนผี เข้า  คนบ้า และคนเป็ นอ ัมพาตมาหาพระองค์  พระองค์  
ก็ ทรงรกัษาเขาให ้หาย 25 และมีคนหมู่ ใหญ่ มาจากแควน้กา
ลิลี และแควน้ทศบุ ร ีและกรุงเยรูซาเล็ม และแควน้ยูเดีย
และแม่น้ําจอรแ์ดนฟากข้างโน้น  ติ ดตามพระองค์ ไป 

5
การเทศนาสัง่สอนบนภูเขาเรือ่งความสุ ขน ิรนัดร์ ( ลก 

6:20-49)
1 ครัน้ทอดพระเนตรเหน็คนมากดังน้ัน  พระองค์  ก็ เสด็จ

ขึ้นไปบนภู เขา และเม่ือประทับแล้ว  เหล่ าสาวกของพระองค์
มาเฝ้าพระองค์ 2 และพระองค์ทรงเอย่พระโอษฐ์ตรสัสอน
เขาวา่ 3 � บุ คคลผู้ใดรูสึ้กบกพรอ่งฝ่ายจิตวญิญาณ  ผู้ น้ัน
เป็นสุข เพราะอาณาจักรแหง่สวรรค์เป็นของเขา 4  บุ คคล
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ผู้ ใดโศกเศรา้  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะวา่เขาจะได้รบัการทรง
ปลอบประโลม 5  บุ คคลผู้ ใด มี ใจออ่นโยน  ผู้ น้ัน เป็นสุข
เพราะวา่เขาจะได้รบัแผ่นดินโลกเป็นมรดก 6  บุ คคลผู้ใด
หวิกระหายความชอบธรรม  ผู้ น้ันเป็นสุขเพราะวา่เขาจะได้
อิม่บรบูิ รณ ์ 7  บุ คคลผู้ใดมีใจกรุณา  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะ
วา่เขาจะได้รบัพระกรุณา 8  บุ คคลผู้ใดมีใจบร ิสุทธ ์ิ  ผู้ น้ัน
เป็นสุข เพราะวา่เขาจะได้ เห ็นพระเจ้า 9  บุ คคลผู้ใดสรา้ง
สันติ  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะวา่จะได้เรยีกเขาวา่เป็นบุตรของ
พระเจ้า 10  บุ คคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบ
ธรรม  ผู้ น้ันเป็นสุข เพราะวา่อาณาจักรแหง่สวรรค์เป็นของ
เขา 11 เม่ือเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาวา่รา้ยท่านทัง้
หลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็ เป็นสุข 12 จงชื่นชม
ยนิดีอยา่งเหลือล้น เพราะวา่บําเหน็จของท่านมี บรบูิรณ์ ใน
สวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายท่ี อยู ่
ก่อนท่านเหมือนกัน

ครสิเตียน คือ ความ สวา่ง และ เกลือ แหง่ แผ่น ดิน โลก
(มก 4:21-23;  ลก 8:16-18)

13 ท่านทัง้หลายเป็นเกลือแหง่โลก  แต่ ถ้าเกลือน้ันหมด
รสเค็มไปแล้ว จะทําให ้กล ับเค็ มอ ีกอยา่งไรได้  แต่ น้ันไปก็ 
ไม่  เป็นประโยชน์  อะไร  มี  แต่ จะทิง้เสียสําหรบัคนเหยยีบยํ่า
14 ท่านทัง้หลายเป็นความสวา่งของโลก นครซ่ึงอยูบ่นภูเขา
จะปิดบังไว ้ไม่ได้ 15  ไม่มี  ผู้ ใดจุดเทียนแล้วนําไปวางไวใ้นถัง
 แต่ ยอ่มตัง้ไวบ้นเชงิเทียน จะได้ส่องสวา่งแก่ ทุ กคนท่ี อยู ่ใน
เรอืนน้ัน 16 จงให้ความสวา่งของท่านส่องไปต่อหน้าคนทัง้
ปวงอยา่งน้ัน เพื่อวา่เขาได้ เห ็นความดี ท่ี ท่านทํา และจะได้
สรรเสรญิพระบิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่นสวรรค์
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 ทุ กจุดทุกตั วอ ักษรจะต้องสําเรจ็
17 อยา่คิดวา่เรามาเพื่อจะทําลายพระราชบัญญั ติ หรอื

คําของศาสดาพยากรณ์ เสีย เรามิ ได้ มาเพื่อจะทําลาย  แต่ 
มาเพื่อจะให ้สําเรจ็ 18 เพราะเราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้
หลายวา่ ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป  แม้ อกัษรหน่ึงหรอืจุดๆ
หน่ึ งก ็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญั ติ จนกวา่จะสําเรจ็ทัง้
สิน้ 19  เหตุ  ฉะน้ัน  ผู้ ใดได้ ทําให ้ข้อเล็กน้อยสักข้อหน่ึงใน
พระบัญญั ติ  น้ี เบาลง ทัง้สอนคนอื่นให้ทําอยา่งน้ันด้วย  ผู้ 
น้ันจะได้ ชื่อวา่ เป็นผู้น้อยท่ีสุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์  แต่  
ผู้ ใดท่ี ประพฤติ และสอนตามพระบัญญั ติ  ผู้ น้ันจะได้ ชื่อวา่  
เป็นใหญ่ ในอาณาจักรแหง่สวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านทัง้
หลายวา่ ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิง่กวา่ความชอบ
ธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี ท่านจะไม่ มี วนั
ได้ เข ้าในอาณาจักรแหง่สวรรค์

พระครสิต์ทรงอธบิายถึงคําสอนในพระคัมภีร ์เดิม 
21 ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ย ินว ่า มี คํา กล่าว ใน ครัง้ โบราณ วา่

�อยา่ ฆ่า คน� ถ้า ผู้ ใด ฆ่า คน  ผู้ น้ัน จะ ต้อง ถูก พิพากษา
ลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้หลายวา่  ผู้ ใดโกรธพี่ น้อง
ของตนโดยไม่ มี  เหตุ  ผู้ น้ันจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผู้
ใดจะพู ดก ับพี่น้องวา่ �อา้ยบ้า�  ผู้ น้ันต้องถูกนําไปท่ีศาลสูง
ให้พิพากษาลงโทษ และผู้ใดจะวา่ �อา้ยโง�่  ผู้ น้ันจะมีโทษ
ถึงไฟนรก 23  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าท่านนําเครือ่งบูชามาถึงแท่น
บูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ วา่  พี่ น้องมี เหตุ ขัดเคืองข้อหน่ึง
ข้อใดกั บท ่าน 24 จงวางเครือ่งบูชาไว ้ท่ี  หน ้าแท่นบู ชา  กล ับ
ไปคืนดีกับพี่น้องผู้น้ันเสี ยก ่อน  แล ้วจึงค่อยมาถวายเครือ่ง
บูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับคู่ความโดยเรว็ขณะท่ีพา
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กันไป  เกล ือกวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดคู่ความน้ันจะมอบท่าน
ไว้กับ ผู้ พิพากษา  แล ้ว ผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้ คุม 
และท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรอืนจํา 26 เราบอกความจรงิ
แก่ท่านวา่ ท่านจะออกจากท่ีน่ันไม่ ได้ กวา่ท่านจะได้ ใช้หน้ี 
จนครบ 27 ท่านทัง้หลายได้ย ินว ่ามีคํากล่าวในครัง้โบราณ
วา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้
หลายวา่  ผู้ ใดมองผู้หญิงเพื่อให ้เก ิดใจกําหนัดในหญิงน้ัน
 ผู้ น้ันได้ ล่วงประเวณี ในใจกับหญิงน้ันแล้ว 29 ถ้าตาข้าง
ขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควกัออกและโยนมันทิง้
เสียจากท่าน เพราะวา่จะเป็นประโยชน์ แก่ ท่านมากกวา่ท่ี
จะเสียอวยัวะไปอยา่งหน่ึง  แต่ ทัง้ตัวของท่านไม่ต้องถูกทิง้
ลงในนรก 30 และถ้ามือข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลง
ผิด จงตัดออกและโยนมันทิง้เสียจากท่าน เพราะวา่จะเป็น
ประโยชน์ แก่ ท่านมากกวา่ท่ีจะเสียอวยัวะไปอยา่งหน่ึง  แต่ 
ทัง้ตัวของท่านไม่ต้องถูกทิง้ลงในนรก

พระบัญญั ติ  ใหม่  เก ่ียวกับการหยา่รา้ง (มธ 19:9; มก
10:2-10)

31 ย ังม ีคํากล่าวไว ้วา่ � ผู้ ใดจะหยา่ภรรยา  ก็  ให ้เขาทํา
หนังสือหยา่ให ้แก่ ภรรยาน้ัน� 32 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้หลาย
วา่  ผู้ ใดจะหยา่ภรรยา เพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้  
ก็  เท่ า กับวา่ ผู้ น้ันทําให้หญิง น้ันล่วงประเวณี และถ้าผู้ ใด
จะรบัหญิง ซ่ึงหยา่แล้วเชน่ น้ันมาเป็นภรรยา  ผู้ น้ั นก ็ ล่วง
ประเวณี  ด้วย 33  อ ีกประการหน่ึง ท่านทัง้หลายได้ย ินว ่ามี
คํากล่าวในครัง้โบราณวา่ �อยา่เสียคําสัตย ์ปฏิญาณ  แต่ 
จงปฏิบั ติ ตามคําสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์ พระผู้เป็น
เจ้า � 34 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้หลายวา่ อยา่ปฏิญาณเลย
จะอา้งถึงสวรรค์ ก็ดี เพราะสวรรค์เป็นบัลลั งก ์ของพระเจ้า
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35 หรอื จะ อา้ง ถึง แผ่น ดิน โลก ก็ ดี เพราะ แผ่น ดิน โลก เป็ 
นที ่รองพระบาทของพระองค์ หรอืจะอา้งถึงกรุงเยรูซาเล็ม
ก็ ดี เพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษั ตร ิ
ย์ 36 อยา่ปฏิญาณโดยอา้งถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะ
กระทําให้ผมขาวหรอืดําไปสักเส้นหน่ึ งก ็ ไม่ได้ 37  จร ิ งก ็จง
วา่จรงิ  ไม่  ก็ วา่ไม่  พู ดแต่ เพียงน้ี  ก็  พอ คําพูดเกินน้ีไปมาจาก
ความชัว่

จงรกัศั ตรู 
38 ท่านทัง้หลายเคยได้ยนิคําซ่ึงกล่าวไว ้วา่ �ตาแทนตา

และฟันแทนฟัน� 39 ฝ่ายเราบอกท่านวา่ อยา่ต่อสู้ คนชัว่ 
ถ้า ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน  ก็ จงหนัแก้ มอ ีกข้างหน่ึงให้
เขาด้วย 40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะรบิเอาเส้ือของ
ท่าน  ก็ จงใหเ้ส้ือคลุมแก่เขาด้วย 41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้
เดินทางไปหน่ึ งก โิลเมตร  ก็  ให ้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร
42 ถ้าเขาจะขอสิง่ใดจากท่านก็จงให้ อยา่เมินหน้าจากผู้ ท่ี 
อยากขอยมืจากท่าน 43 ท่านทัง้หลายเคยได้ยนิคําซ่ึงกล่าว
ไว ้วา่ �จงรกัเพื่อนบ้าน และเกลียดชงัศั ตรู � 44 ฝ่ายเรา
บอกท่านวา่ จงรกัศั ตรู ของท่าน จงอวยพรแก่ ผู้  ท่ี สาปแชง่
ท่าน จงทําดี แก่  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัท่าน และจงอธษิฐานเพื่อผู้ 
ท่ี  ปฏิบัติ ต่อท่านอยา่งเหยยีดหยามและข่มเหงท่าน 45 จง
ทําดังน้ีเพื่อท่านทัง้หลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะวา่พระองค์ทรงให ้ดวงอาทิตย ์
ของพระองค์ขึ้นส่องสวา่งแก่ คนดี และคนชัว่ และให้ฝนตก
แก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม 46  แม้ว ่าท่านรกัผู้ ท่ี รกั
ท่าน ท่านจะได้บําเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษี ก็ กระทําอยา่ง
น้ั นม ิ ใช ่ หรอื 47 ถ้าท่านทักทายแต่ พี่ น้องของตนฝ่ายเดียว
ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิง่กวา่คนทัง้ปวงเล่า ถึงพวก
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เก็บภาษี ก็ กระทําอยา่งน้ั นม ิ ใช ่ หรอื 48  เหตุ  ฉะน้ี ท่านทัง้
หลายจงเป็นคนดี รอบคอบ เหมือนอยา่งพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ ดี  รอบคอบ �

6
คน หน้า ซ่ือ ใจ คด เส แสรง้ วา่ เป็น ผู้ เครง่ ศาสนา (มธ

6:16-18)
1 �จงระวงัให ้ดี ท่านอยา่ทําทานต่อหน้ามนษุย์เพื่อจะให้

เขาเหน็  มิ ฉะน้ันท่านจะไม่ ได้ รบับําเหน็จจากพระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 2  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือ ท่านทําทาน
อยา่เป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซ่ือใจคดกระทําใน
ธรรมศาลาและตามถนน เพื่อจะได้รบัการสรรเสรญิจาก
มนษุย์ เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ เขาได้รบับําเหน็จของ
เขาแล้ว 3 ฝ่ายท่านทัง้หลายเม่ือทําทาน อยา่ให้มือซ้ายรู้
การซ่ึ งม ือขวากระทําน้ัน 4 เพื่อทานของท่านจะเป็นการ
ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเหน็ในท่ี ล้ีลับ  
พระองค์ เองจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านอยา่งเปิด
เผย 5 เม่ือท่านทัง้หลายอธษิฐาน อยา่เป็นเหมือนคนหน้า
ซ่ือใจคด เพราะเขาชอบยนือธษิฐานในธรรมศาลาและท่ี มุม
ถนน เพื่อจะให้คนทัง้ปวงได้ เหน็ เราบอกความจรงิแก่ท่าน
วา่ เขาได้รบับําเหน็จของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเม่ืออธษิฐาน
จงเข้าในหอ้งชัน้ใน และเม่ือปิดประตู แล้ว จงอธษิฐานต่อ
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน ท่ี ล้ีลับ และพระบิดาของ
ท่าน ผู้ ทอด พระเนตร เหน็ ใน ท่ี ล้ี ลับ จะ ทรง โปรด ประทาน
บําเหน็จแก่ท่านอยา่งเปิดเผย 7  แต่ เม่ือท่านอธษิฐาน อยา่
ใช้คําซ้ําซากไร ้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิด
วา่พูดมากหลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟัง
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แบบอยา่งของการอธษิฐาน ( ลก 11:1-4)
8  เหตุ ฉะน้ันท่านอยา่เป็นเหมือนเขาเลย เพราะวา่สิง่ไร

ซ่ึงท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนท่ีท่านทูล
ขอแล้ว 9  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงอธษิฐานตามอยา่ง
น้ี วา่ ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  ผู้ ทรงสถิต
ในสวรรค์  ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ นที ่เคารพสักกา
ระ 10  ขอให ้อาณาจักรของพระองค์มาตัง้อยู่  ขอให ้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอยา่งไร  ก็  ให ้เป็นไป
อยา่งน้ันในแผ่นดินโลก 11 ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจําวนัแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายในกาลวนัน้ี 12 และขอ
ทรงโปรดยกหน้ีของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกหน้ี 
ผู้  ท่ี  เป็นหน้ี ข้าพระองค์ น้ัน 13 และขออยา่นําข้าพระองค์ เข ้า
ไปในการทดลอง  แต่ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นจากความ
ชัว่รา้ย  เหตุ วา่อาณาจักรและฤทธิเ์ดชและสงา่ราศีเป็นของ
พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน 14 เพราะวา่ถ้าท่านยก
การละเมิดของเพื่อนมนษุย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย 15  แต่ ถ้าท่านไม่
ยกการละเมิดของเพื่อนมนษุย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรง
โปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน

การถืออดอาหารจากใจจรงิ
16 ยิง่ กวา่ น้ัน เม่ือ ท่าน ถือ อด อาหาร อยา่ ทํา หน้า เศรา้

หมองเหมือนคนหน้าซ่ือใจคด ด้วยเขาแสรง้ทําหน้าให ้ผิด
ปกติ เพื่อจะใหค้นเห ็นว ่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจรงิ
แก่ท่านวา่ เขาได้รบับําเหน็จของเขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเม่ือ
ถืออดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า 18 เพื่อท่าน
จะไม่ปรากฏแก่คนอื่ นว ่าถืออดอาหาร  แต่  ให ้ปรากฏแก่พระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในท่ี ล้ีลับ และพระบิดาของท่านผู้
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ทอดพระเนตรเหน็ในท่ี ล้ีลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็จ
แก่ท่านอยา่งเปิดเผย

จงสะสมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้บนสวรรค์
19 อยา่สะสมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้สําหรบัตัวในโลก  ท่ี ตัวมอด

และสนิมอาจทําลายเสียได้ และท่ีขโมยอาจขุดชอ่งลักเอา
ไปได้ 20  แต่ จงสะสมทรพัย ์สมบัติ  ไว ้สําหรบัตัวในสวรรค์  ท่ี 
ตัวมอดและสนิมทําลายเสียไม่ ได้ และท่ี ไม่มี ขโมยขุดชอ่ง
ลักเอาไปได้ 21 เพราะวา่ทรพัย ์สมบัติ ของท่านอยู ่ท่ีไหน ใจ
ของท่านก็จะอยู ่ท่ี น่ันด้วย 22 ตาเป็นประทีปของรา่งกาย  
เหตุ ฉะน้ันถ้าตาของท่านดี ทัง้ตั วก จ็ะเต็มไปด้วยความสวา่ง
23  แต่ ถ้าตาของท่านชัว่ ทัง้ตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความ
มืด  เหตุ ฉะน้ันถ้าความสวา่งซ่ึงอยู่ในตั วท ่านมืดไป ความ
มืดน้ันจะหนาทึบสักเพียงใด 24  ไม่มี  ผู้ ใดปรนนิบั ติ นายสอง
นายได้ เพราะเขาจะชงันายข้างหน่ึงและจะรกันายอกีข้าง
หน่ึง หรอืเขาจะนับถือนายฝ่ายหน่ึงและจะดูหมิน่นายอกี
ฝ่ายหน่ึง ท่านจะปรนนิบั ติ พระเจ้าและเงนิทองพรอ้มกันไม่ 
ได้ 

จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
25  เหตุ  ฉะน้ัน เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย วา่ อยา่

กระวนกระวาย ถึงชวีติของตนวา่ จะ เอาอะไร กิน หรอืจะ
เอาอะไรด่ืม และอยา่กระวนกระวายถึงรา่งกายของตนวา่
จะเอาอะไรนุ่งหม่  ช ีวติสําคัญยิง่กวา่อาหารมิ ใช ่ หรอื และ
รา่งกายสําคัญยิง่กวา่เครือ่งนุ่งหม่มิ ใช ่ หรอื 26  จงดู นกใน
อากาศ มั นม ิ ได้  หวา่น  มิได้  เก่ียว  มิได้ สะสมไวใ้นยุง้ฉาง  แต่ 
พระบิดาของท่านทัง้หลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเล้ียง
นกไว้ ท่านทัง้หลายมิประเสรฐิกวา่นกหรอื 27  มี ใครในพวก
ท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออก
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ไปอกีสักศอกหน่ึงได้ หรอื 28 ท่านกระวนกระวายถึงเครือ่ง
นุ่ง หม่ ทําไม จง พิจารณา ดอกไม้ ท่ี  ทุ ่ง นา วา่ มัน งอกงาม
เจรญิขึ้นได้ อยา่งไร มันไม่ ทํางาน มันไม่ ป่ันด้าย 29 และ
เราบอกท่านทัง้หลายวา่ ซาโลมอนเม่ือบรบูิ รณ ์ด้วยสงา่
ราศีของท่าน  ก็  มิได้ ทรงเครือ่งงามเท่าดอกไม้ น้ี ดอกหน่ึง
30  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าท่ี ทุ ่งนาอยา่งน้ัน
ซ่ึงเป็นอยู ่วนัน้ี และรุง่ขึ้นต้องทิง้ในเตาไฟ  โอ  ผู้  มี ความเชื่อ
น้อย  พระองค์ จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิง่กวา่น้ันหรอื 31  
เหตุ  ฉะน้ัน อยา่กระวนกระวายวา่ เราจะเอาอะไรกิน หรอื
จะเอาอะไรด่ืม หรอืจะเอาอะไรนุ่งหม่ 32 (เพราะวา่พวก
ต่าง ชาติ แสวงหา สิง่ของ ทัง้ ปวง น้ี�  แต่ วา่ พระ บิดา ของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการสิง่
ทัง้ปวงเหล่าน้ี 33  แต่ ท่านทัง้หลายจงแสวงหาอาณาจักร
ของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน  แล ้ว
พระองค์จะทรงเพิม่เติ มสิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ี ให ้ แก่  ท่าน 34  เหตุ  
ฉะน้ัน อยา่กระวนกระวายถึงพรุง่น้ี เพราะวา่พรุง่น้ี ก็ จะมี
การกระวนกระวายสําหรบัพรุง่น้ี เอง  แต่ ละว ันก ็ มี  ทุกข์ พอ
อยู ่แล้ว �

7
อยา่กล่าวโทษผู้ อื่น 

1 �อยา่กล่าวโทษเขา เพื่อ ท่านจะไม่ ต้องถูกกล่าวโทษ
2 เพราะวา่ท่านทัง้หลายจะกล่าวโทษเขาอยา่งไร ท่านจะ
ต้อง ถูก กล่าว โทษ อยา่ง น้ัน และ ท่าน จะ ตวง ให้ เขา ด้วย
ทะนานอนัใด ท่านจะได้รบัตวงด้วยทะนานอนัน้ัน 3  เหตุ ไฉน
ท่านมองดูผงท่ี อยู ่ในตาพีน้่องของท่าน  แต่  ไม่ ยอมพิจารณา
ไม้ทัง้ท่อนท่ี อยู ่ในตาของท่านเอง 4 หรอืเหตุไฉนท่านจะ
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กล่าวแก่ พี่ น้องของท่านวา่ � ให ้เราเขี่ยผงออกจากตาของ
ท่าน�  แต่  ดู  เถิด  ไม้ ทัง้ท่อนก็ อยู ่ในตาของท่านเอง 5 ท่าน
คนหน้าซ่ือใจคด จงชกัไม้ทัง้ท่อนออกจากตาของท่านก่อน
 แล ้ วท ่านจะเหน็ได้ ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของ
ท่านได้ 6 อยา่ให ้สิ ่งซ่ึงบร ิสุทธ ์ิ แก่  สุนัข และอยา่โยนไข่ มุ ก
ของท่านให ้แก่  สุกร  เกล ือกวา่มันจะเหยยีบยํ่าเสีย และจะ
หนักลับมากัดตั วท ่านด้วย

พระสัญญาอนัน่าอศัจรรย ์แก่  ผู้  อธษิฐาน ( ลก 11:5-13)
7 จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิด

ให ้แก่  ท่าน 8 เพราะวา่ทุกคนท่ี ขอก ็ ได้รบั  คนที ่แสวงหาก็ 
พบ และคนท่ีเคาะก็จะเปิดให ้เขา 9 ในพวกท่านมีใครบ้าง
ท่ีจะเอาก้อนหนิให ้บุตร เม่ือเขาขอขนมปัง 10 หรอืให ้งู เม่ื 
อบ ุตรขอปลา 11  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าท่านทัง้หลายเองผู้เป็นคน
ชัว่ ยงัรูจั้กให ้ของดี  แก่  บุ ตรของตน ยิง่กวา่น้ันสักเท่าใดพระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดี แก่  ผู้  ท่ี 
ขอจากพระองค์

กฎทองคํา
12  เหตุ  ฉะน้ัน  สิ ่งสารพัดซ่ึงท่านปรารถนาให ้มนษุย ์ทํา

แก่ ท่าน จงกระทําอยา่งน้ันแก่เขาเหมือนกัน เพราะวา่น่ีคือ
พระราชบัญญั ติ และคําของศาสดาพยากรณ์

คนแสวงหาความรอดมี น้อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
13 จงเข้าไปทางประตู แคบ เพราะวา่ประตู ใหญ่ และทาง

กวา้งน้ันนําไปถึงความพินาศ และคนท่ี เข ้าไปทางน้ั นม ี มาก 
14 เพราะวา่ประตูซ่ึงนําไปถึงชีว ิตน ้ั นก ็คับและทางก็ แคบ  ผู้  
ท่ี หาพบก็ มีน ้อย

เรารูจั้กผู้ พยากรณ์  เท ็จได้โดยคําสอนของเขา
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15 จงระวงัผู้ พยากรณ์  เท ็จท่ีมาหาท่านนุ่งห ่มด ุจแกะ  แต่ 
ภายในเขารา้ยกาจดุจสุนัขป่า 16 ท่านจะรูจั้กเขาได้ด้วยผล
ของเขา  มนษุย ์ เก ็บผลองุน่จากต้นไม้หนามหรอื หรอืวา่เก็บ
ผลมะเด่ือจากต้นผักหนาม 17 ดังน้ันแหละต้นไม้ ดี  ทุ กต้น
ยอ่มให ้แต่  ผลดี  ต้นไม้ เลวก็ยอ่มใหผ้ลเลว 18  ต้นไม้  ดี จะเกิด
ผลเลวไม่ ได้ หรอืต้นไม้เลวจะเกิดผลดี ก็  ไม่ได้ 19  ต้นไม้  ทุ ก
ต้นซ่ึงไม่ เก ิดผลดียอ่มต้องถูกฟันลงและทิง้เสียในไฟ 20  
เหตุ  ฉะน้ัน ท่านจะรูจั้กเขาได้เพราะผลของเขา

 ผู้ เครง่ศาสนาหลายคนหลงหายไป
21  มิใช ่ ทุ กคนท่ีรอ้งแก่เราวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  

เจ้าข้า � จะได้ เข ้าในอาณาจักรแหง่สวรรค์  แต่  ผู้  ท่ี  ปฏิบัติ 
ตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้า
ได้ 22 เม่ือ ถึง วนั น้ัน จะ มี คน เป็ นอ ัน มาก รอ้ง แก่ เรา วา่
� พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้  พยากรณ์ 
ในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของ
พระองค์ และ ได้ กระทํา กา รม หศั จร รยเ์ป็ นอ ัน มาก ใน
พระนามของพระองค์ มิใช ่ หรอื � 23 เม่ือน้ันเราจะแจ้งแก่
เขาวา่ �เราไม่เคยรูจั้กเจ้าเลย  เจ้ าผู้กระทําความชัว่ชา้ จง
ไปเสียใหพ้้นจากเรา�

รากฐานสองชนิด ( ลก 6:47-49)
24  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดท่ี ได้ ยนิคําเหล่าน้ีของเราและประพฤติ 

ตาม เขาก็เปรยีบเสมือนผู้ ท่ี  มีสติ ปัญญาสรา้งเรอืนของตน
ไว้บนศิ ลา 25 ฝนก็ตกและน้ํา ก็ ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะ
เรอืน น้ัน  แต่ เรอืน มิ ได้ พัง ลง เพราะ วา่ ราก ตัง้ อยู่ บนศิ 
ลา 26  แต่  ผู้  ท่ี  ได้ ยนิ คํา เหล่า น้ี ของ เรา และ ไม่ ประพฤติ
ตาม เขาก็เปรยีบเสมือนผู้ ท่ี  โง ่เขลาสรา้งเรอืนของตนไวบ้น
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ทราย 27 ฝนก็ตกและน้ําก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรอืน
น้ัน เรอืนน้ั นก ็พังทลายลง และการซ่ึงพังทลายน้ั นก ็ ใหญ่  
ยิง่ นัก � 28 ต่อมาครัน้พระ เยซูตรสั ถ้อยคํา เหล่า น้ี เสรจ็
แล้ว ประชาชน ก็ อศัจรรย ์ใจ ด้วย คํา สัง่ สอน ของ พระองค์
29 เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงสัง่สอนเขาด้วยสิทธ ิอาํนาจ  ไม่ 
เหมือนพวกธรรมาจารย์

8
คนโรคเรือ้นหายป่วย

1 เม่ือพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็ นอ ันมาก
ได้ ติ ดตามพระองค์ ไป 2  ดู  เถิด  มี คนโรคเรือ้นมานมัสการ
พระองค์ แล ้ วท ูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เพียงแต่  พระองค์ จะ
โปรด  ก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้� 3  พระเยซู 
ทรงยื่นพระหตัถ์ ถู กต้องเขา  แล ้วตร ัสว ่า �เราพอใจแล้ว จง
สะอาดเถิด� ในทันใดน้ันโรคเรือ้นของเขาก็ หาย 4 ฝ่ายพระ
เยซูตร ัสส ่ังเขาวา่ �อยา่บอกเล่าให ้ผู้ ใดฟังเลย  แต่ จงไป
สําแดงตัวแก่ ปุ โรหติ และถวายเครือ่งถวายตามซ่ึงโมเสส
ได้สัง่ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้หลาย�

 ผู้รบัใช ้ของนายรอ้ยหายป่วย ( ลก 7:1-10)
5 เม่ือพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม  มี นาย

รอ้ยคนหน่ึงมาออ้นวอนพระองค์ 6 ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  
ผู้รบัใช ้ของข้าพระองค์เป็ นอ ัมพาตอยู ่ท่ี  บ้าน  ทนทุกข์ เวทนา
มาก� 7  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไปรกัษาเขาให ้หาย 
� 8 นายรอ้ยผู้น้ันทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่ 
สมควรท่ีจะรบัเสด็จพระองค์ เข ้าใต้ชายคาของข้าพระองค์
ขอพระองค์ตรสัเท่าน้ัน  ผู้รบัใช ้ของข้าพระองค์ ก็ จะหายโรค
9 เพราะเหตุวา่ข้าพระองค์เป็นคนอยู ่ใต้  วนิ ัยทหาร  แต่  ก็ ย ั
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งม ีทหารอยู ่ใต้ บังคับบัญชาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอก
แก่คนน้ี วา่ � ไป � เขาก็ ไป บอกแก่คนน้ั นว ่า � มา � เขาก็ 
มา บอกผู้ รบัใช ้ของข้าพระองค์ วา่ �จงทําสิง่น้ี� เขาก็ ทํา �
10 ครัน้พระเยซูทรงได้ยนิดังน้ั นก ็ประหลาดพระทัยนัก ตรสั
กับบรรดาคนท่ีตามพระองค์ วา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่าน
ทัง้หลายวา่ เราไม่เคยพบความเชื่อท่ีไหนมากเท่าน้ี แม้ ใน
อสิราเอล 11 เราบอกท่านทัง้หลายวา่ คนเป็ นอ ันมากจะมา
จากทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก จะมาเอนกายลงกั นก 
ับอบัราฮมัและอสิอคัและยาโคบในอาณาจักรแหง่สวรรค์
12  แต่ บรรดาลูกของอาณาจักรจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไป
ในท่ีมืดภายนอก  ท่ี น่ันจะมีเสียงรอ้งไห ้ขบเขี้ยวเค้ียวฟัน �
13  แล ้วพระเยซูจึงตรสักับนายรอ้ยวา่ �ไปเถิด ท่านได้เชื่อ
อยา่งไร  ก็  ให ้เป็นแก่ท่านอยา่งน้ัน� และในเวลาน้ันเอง  
ผู้รบัใช ้ของเขาก็หายเป็นปกติ

 แม่ ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34;  ลก 4:38-41)
14 ครัน้พระเยซูเสด็จเข้าไปในเรอืนของเปโตร  พระองค์  

ก็ ทอดพระเนตรเหน็แม่ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้ อยู ่
15  พระองค์ ทรงถูกต้องมือนาง  ไข้ น้ั นก ็ หาย นางจึงลุกขึ้น
ปรนนิบั ติ  เขาทัง้หลาย 16 พอค่ําลง เขาพาคนเป็ นอ ันมาก
ท่ี มี  ผี  เข ้า สิงมาหาพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงขับผีออกด้วย
พระดํารสัของพระองค์ และบรรดาคนเจ็บป่วยน้ัน  พระองค์  
ก็ได้ ทรงรกัษาให ้หาย 17  ทัง้น้ี เพื่อจะใหสํ้าเรจ็ตามพระวจนะ
โดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ท่ีวา่ �ท่านได้แบกความเจ็บไข้
ของเราทัง้หลาย และหอบโรคของเราไป� 18 ครัน้พระเยซู
ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนเป็ นอ ันมากมาล้อมพระองค์ ไว ้
 พระองค์ จึงตร ัสส ัง่ใหข้้ามฟากไป

ทรงลองใจผู้ ติ ดตามพระองค์ ( ลก 9:57-62)
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19 ขณะน้ั นม ีธรรมาจารย์คนหน่ึงมาหาพระองค์ทูลวา่ � 
อาจารย ์ เจ้าข้า ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้าจะตามท่านไปทาง
น้ัน� 20  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �สุนัขจิง้จอกย ังม ี โพรง 
และนกในอากาศย ังม ี รงั  แต่  บุ ตรมนษุย ์ไม่มี  ท่ี  ท่ี จะวาง
ศีรษะ� 21  อ ีกคนหน่ึงในพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ 
วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ
บิดาข้าพระองค์ ก่อน � 22  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �จงตาม
เรามาเถิด ปล่อยใหค้นตายฝังคนตายของเขาเองเถิด�

 พายุ สงบลงด้วยพระดํารสัของพระเยซู (มก 4:36-41;  
ลก 8:22-25)

23 เม่ือ พระองค์ เสด็จ ลง เรอื พวก สาวก ของ พระองค์ ก็ 
ตามพระองค์ ไป 24  ดู  เถิด  เก ิดพายุ ใหญ่ ในทะเลจนคล่ืน
ซัดท่วมเรอื  แต่  พระองค์ บรรทมหลั บอย ู่ 25 และพวกสาวก
ของ พระองค์ ได้ มา ปลุก พระองค์ ทูล วา่ � พระองค์  เจ้าข้า 
ขอโปรดชว่ยพวกเราเถิด เรากําลังจะพินาศอยู ่แล้ว � 26  
พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ � เหตุ ไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว  โอ  เจ้ 
าผู้ มี ความเชื่อน้อย�  แล ้วพระองค์ทรงลุกขึ้นหา้มลมและ
ทะเล คล่ืนลมก็สงบเงยีบทัว่ไป 27 คนเหล่าน้ั นก ็ อศัจรรย ์
ใจพู ดก ั นว ่า �ท่านผู้ น้ี เป็นคนอยา่งไรหนอ จนชัน้ลมและ
ทะเลก็เชื่อฟังท่าน�

คนถูกผี สิ งท่ีแดนเกอรก์าซี (มก 5:1-21;  ลก 8:26-40)
28 ครัน้พระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้ว  มี 

คนสองคนท่ี มี  ผี  สิ งได้ออกจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์
พวกเขาดุรา้ยนัก จนไม่ มี  ผู้ ใดอาจผ่านไปทางน้ันได้ 29  ดู  เถิด 
เขารอ้งตะโกนวา่ � พระเยซู  ผู้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า เรา
เก่ียวข้องอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาท่ี น่ี เพื่อจะทรมานพวกเรา
ก่อนเวลาหรอื� 30 ไกลจากท่ีน่ั นม ีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากิน
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อยู่ 31  ผี  เหล่ าน้ันได้ออ้นวอนพระองค์ วา่ �ถ้าท่านขับพวก
เราออก  ก็  ขอให ้ เข ้าอยู่ในฝูงสุ กรน ้ันเถิด� 32  พระองค์ จึง
ตรสัแก่ ผี  เหล่ าน้ั นว ่า �ไปเถอะ�  ผี  เหล่ าน้ั นก ็ออกไปเข้าสิง
อยู่ในฝูงสุ กร  ดู  เถิด สุกรทัง้ฝูงน้ั นก ็วิง่กระโดดจากหน้าผา
ชนัลงไปในทะเล และจมน้ําตายจนสิน้ 33 ฝ่ายคนเล้ียงสุกร
ก็ หนี  เข ้าไปในนคร เล่าบรรดาเหตุ การณ์ ซ่ึงเป็นไปน้ัน กับ
เหตุ ท่ี  เก ิดขึ้นแก่ คนที ่ มี  ผี  เข ้าสิงอยู ่น้ัน 34  ดู  เถิด คนทัง้นคร
พากันออกมาพบพระเยซู เม่ือพบพระองค์ แล้ว เขาจึ งอ ้อนว
อนขอให ้พระองค์ ไปเสียจากเขตแดนของเขา

9
 พระเยซู ทรงรกัษาคนอมัพาต (มก 2:3-12;  ลก 5:18-

26)
1 และ พระองค์ ก็ เสด็จ ลง เรอื ข้าม ฟาก ไป ยงั เมือง ของ

พระองค์ 2  ดู  เถิด เขาหามคนอมัพาตคนหน่ึงซ่ึงนอนอยู่บน
ท่ีนอนมาหาพระองค์ เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ความ
เชื่อของเขาทัง้หลาย จึงตรสักับคนอมัพาตวา่ �ลูกเอย๋ จง
ชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� 3  ดู  เถิด พวก
ธรรมาจารย์บางคนคิดในใจวา่ �คนน้ี พู ดหมิน่ประมาท�
4 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตร ัสว ่า � เหตุ 
ไฉนท่านทัง้หลายคิดชัว่อยู่ในใจเล่า 5  ท่ี จะวา่ �บาปของ
เจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� หรอืจะวา่ �จงลุกขึ้นเดินไปเถิด�  
น้ัน ข้างไหนจะงา่ยกวา่กัน 6  แต่ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ รู ้ 
วา่  บุ ตรมนษุย ์มี  สิทธ ิอาํนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิด
บาปได้� ( พระองค์ จึงตร ัสส ่ังคนอมัพาตวา่� �จงลุกขึ้นยก
ท่ีนอนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขาจึงลุกขึ้นไปบ้านของตน 8 เม่ือ
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ประชาชนเป็ นอ ันมากเหน็ดังน้ัน เขาก็ อศัจรรย ์ ใจ  แล ้วพา
กันสรรเสรญิพระเจ้า  ผู้  ได้ ทรงประทานสิทธิอาํนาจเชน่น้ัน
แก่ มนษุย ์

ทรงเรยีกมัทธวิคนเก็บภาษี (มก 2:14-20;  ลก 5:27-35)
9 ครัน้พระเยซูเสด็จเลยท่ีน่ันไป  ก็ ทอดพระเนตรเหน็ชาย

คนหน่ึงชื่ อม ัทธ ิวน ัง่อยู ่ท่ี ด่านเก็บภาษี จึงตรสักับเขาวา่ �จง
ตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 10 ต่อมาเม่ือ
พระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรอืน  ดู  เถิด  มี คนเก็บ
ภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาเอนกายลงรว่มสําร ั
บก ับพระองค์และกับพวกสาวกของพระองค์ 11 เม่ือพวกฟา
ร ิสี  เห ็นแล้ว  ก็  กล ่าวแก่พวกสาวกของพระองค์ วา่ �ทําไม
อาจารย์ของท่านจึงรบัประทานอาหารรว่มกับคนเก็บภาษี
และคนบาปเล่า� 12 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิเชน่น้ันจึงตรสั
กับพวกเขาวา่ �คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ  แต่ คนเจ็บป่วย
ต้องการหมอ 13 ท่านทัง้หลายจงไปเรยีนรูค้วามหมายของ
ข้อความท่ี วา่ �เราประสงค์ ความเมตตา  ไม่  ประสงค์ เครือ่ง
สัตวบู ชา � ด้วยวา่เรามิ ได้ มาเพื่อจะเรยีกคนชอบธรรม  แต่ 
มาเรยีกคนบาปให ้กล ับใจเสียใหม่� 14  แล ้วพวกสาวกของ
ยอห์นมาหาพระองค์ทูลวา่ � เหตุ ไฉนพวกข้าพระองค์และ
พวกฟาร ิสี ถืออดอาหารบ่อยๆ  แต่ พวกสาวกของพระองค์ ไม่ 
ถืออดอาหาร� 15  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �สหายของเจ้า
บ่าวเป็นทุกข์โศกเศรา้เม่ือเจ้าบ่าวยงัอยู่กับเขาได้ หรอื  แต่ 
วนัน้ันจะมาถึงเม่ือเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เม่ือน้ันเขาจะ
ถืออดอาหาร

คําอุปมาเก่ียวกับเส้ือผ้าและถุงหนัง (มก 2:21-22;  ลก 
5:36-39)
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16  ไม่มี  ผู้ ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเส้ือเก่า เพราะวา่
ผ้าท่ีปะเข้าน้ัน เม่ือหดจะทําให้เส้ือเก่าขาดกวา้งออกไปอกี
17 และไม่ มี  ผู้ ใดเอาน้ําองุน่ใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทํา
อยา่งน้ันถุงหนังจะขาด น้ําองุน่จะรัว่ ทัง้ถุงหนั งก ็จะเสียไป
ด้วย  แต่ เขายอ่มเอาน้ําองุน่ใหม่ ใส่ ในถุงหนังใหม่  แล ้ วท ้ัง
สองอยา่งก็ อยูดี่ ด้วยกันได้�

หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรสัฟ้ืนขึ้น
จากความตาย (มก 5:22-43;  ลก 8:41-56)

18 เม่ือพระองค์กําลังตรสัคําเหล่าน้ี แก่ เขาน้ัน  ดู  เถิด  มี 
ขุนนางคนหน่ึงมานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูลวา่ �ลูกสาวของ
ข้าพระองค์พึ่งตาย ขอพระองค์เสด็จไปวางพระหตัถ์ของ
พระองค์บนตัวเขา  แล ้วเขาจะฟ้ืนขึ้ นอ ีก� 19 ฝ่ายพระเยซู
จึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองค์ ก็ 
ตามไปด้วย 20  ดู  เถิด  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงเป็นโรคตกเลือดได้ สิ 
บสองปีมาแล้วแอบมาข้างหลัง  ถู กต้องชายฉลองพระองค์
21 เพราะนางคิดในใจวา่ �ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์ 
เท่าน้ัน เราก็จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลัง
ทอดพระเนตรเหน็นางจึงตร ัสว ่า �ลูกสาวเอย๋ จงชื่นใจเถิด
ความเชื่อของเจ้าทําให ้เจ้ าหายเป็นปกติ�  นับตัง้แต่ เวลา
น้ัน  ผู้ หญิง น้ั นก ็หายป่วยเป็นปกติ 23 ครัน้พระเยซูเสด็จ
เข้าไปในเรอืนของขุนนางน้ัน ทอดพระเนตรเหน็พวกเป่าป่ี
และคนเป็ นอ ันมากชุ ลม ุ นก ันอยู่ 24  พระองค์ จึงตรสักับเขา
วา่ �จงถอยออกไปเถิด ด้วยวา่เด็กหญิงคนน้ียงัไม่ ตาย เป็น
แต่นอนหลั บอย ู่� เขาก็พากันหวัเราะเยาะพระองค์ 25  แต่ 
เม่ือทรงขับฝูงคนออกไปแล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จเข้าไปจับมือ
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เด็กหญิง และเด็กหญิงน้ั นก ็ ลุกขึ้น 26  แล ้ วก ิตติ ศัพท์  น้ี  ก็ ลือ
ไปทัว่แควน้น้ัน

ชายตาบอดสองคนกลับมองเหน็ได้ อกี 
27 ครัน้พระเยซูเสด็จไปจากท่ี น่ัน  ก็  มี ชายตาบอดสองคน

ตามพระองค์ มาร ้องวา่ � บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอเมตตาข้า
พระองค์ทัง้หลายเถิด� 28 และเม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปใน
เรอืน ชายตาบอดทัง้สองก็ เข ้ามาหาพระองค์  พระเยซู ตรสั
ถามเขาวา่ � เจ้ าเชื่อหรอืวา่ เราสามารถจะกระทําการน้ี ได้ 
� เขาทูลพระองค์ วา่ � เชื่อ พระเจ้าข้า� 29  แล ้วพระองค์
ทรงถูกต้องตาของพวกเขาตร ัสว ่า � ให ้เป็นไปตามความเชื่อ
ของเจ้าเถิด� 30  แล ้วตาของพวกเขาก็ กล ับเหน็ดี  พระเยซู  
ได้ ทรงกําชบัเขาอยา่งแข็งขั นว ่า �จงระวงัอยา่ให ้ผู้ ใดรู ้เลย 
� 31  แต่ เม่ือเขาไปจากท่ีน่ันแล้ว  ก็  เผยแพร ่ กิตติศัพท์ ของ
พระองค์ทัว่แควน้น้ัน 32 ขณะเม่ือพระเยซูและเหล่าสาวก
กําลังเสด็จออกไปจากท่ี น่ัน  ดู  เถิด  มี  ผู้ พาคนใบ้คนหน่ึงท่ี มี  
ผี  สิ งอยู่มาหาพระองค์ 33 เม่ือทรงขับผีออกแล้วคนใบ้น้ั นก ็ 
พู ดได้  หมู่ คนก็ อศัจรรย ์ใจพู ดก ั นว ่า � ไม่ เคยเหน็การกระทํา
เชน่น้ีในอสิราเอลเลย� 34  แต่ พวกฟาร ิสี  กล่าววา่ �คนน้ีขับ
ผีออกด้วยฤทธิข์องนายผี�

คนทําการย ังม ีน้อยในภารกิ จน ้ี(มก 6:5-6;  ลก 10:1-3)
35  พระ เยซู  ได้ เสด็จ ดําเนิน ไป ตาม นคร และ หมู่บ้าน

โดยรอบ ทรงสัง่สอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าว
ประเสรฐิแห่งอาณาจั กรน ้ัน ทรงรกัษาโรคและความป่วย
ไข้ ทุ กอยา่งของพลเมืองให ้หาย 36 และเม่ือพระองค์ทอด
พระเนตร เหน็ ประชาชน ก็ ทรง สงสาร เขา ด้วย เขา อดิโรย
กระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่ มี  ผู้  เล้ียง 37  แล ้วพระองค์
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ตรสั กับ พวก สาวก ของ พระองค์ วา่ �การ เก็บ เก่ียว น้ัน
เป็นการใหญ่ นักหนา  แต่ คนงานยงัน้อยอยู่ 38  เหตุ  ฉะน้ัน 
พวก ท่าน จง ออ้นวอน พระองค์ ผู้ ทรง เป็น เจ้าของ การ เก็บ
เก่ียวน้ัน  ให ้ส่งคนงานมาในการเก็บเก่ียวของพระองค์�

10
ชื่ ออ ัครสาวกสิบสองคนกับงานท่ีทรงมอบให้ (มก 6:1-

13;  ลก 9:1-6)
1 เม่ือพระองค์ทรงเรยีกสาวกสิบสองคนของพระองค์มา

แล้ว  พระองค์  ก็ ประทานอาํนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้
และให้รกัษาโรคและความเจ็บไข้ ทุ กอยา่งให้หายได้ 2 อคัร
สาวกสิบสองคนน้ั นม ีชื่ อด ังน้ี คนแรกชื่อซีโมนท่ีเรยีกวา่เป
โตร กับอนัดรูวน้์องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ
ยอหน์น้องชายของเขา 3  ฟี ลิปและบารโธโลมิว โธมัสและ
มัทธวิคนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอลัเฟอสั และเลบเบอ ั
สผ ู้ ท่ี  มี ชื่ ออ ีกวา่ธดัเดอสั 4  ซี โมนชาวคานาอนัและยูดาสอสิ
คารโิอทผู้ ท่ี  ได้ ทรยศพระองค์ น้ัน 5  สิ บสองคนน้ี พระเยซู ทรง
ใช ้ให ้ออกไปและสัง่เขาวา่ �อยา่ไปทางท่ีไปสู่พวกต่างชาติ
และอยา่เข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรยี 6  แต่ วา่จงไปหา
แกะหลงของวงศ์วานอสิราเอลดี กวา่ 7 จงไปพลางประกาศ
พลางวา่ �อาณาจักรแหง่สวรรค์มาใกล้ แล้ว � 8 จงรกัษา
คนเจ็บป่วยให ้หาย คนโรคเรือ้นให้หายสะอาด คนตายแล้ว
ให ้ฟ้ืน และจงขับผี ให ้ ออก ท่านทัง้หลายได้รบัเปล่าๆ  ก็ จง
ให ้เปล่าๆ 9 อยา่หาเหรยีญทองคํา หรอืเงนิ หรอืทองแดง
ไวใ้นไถ้ของท่าน 10 หรอืยา่มใช้ตามทาง หรอืเส้ือคลุมสอง
ตัว หรอืรองเท้า หรอืไม้ เท้า เพราะวา่ผู้ทํางานสมควรจะได้
อาหารกิน 11 เม่ือท่านมาถึงนครใดหรอืเมืองใด จงสื บด ู
วา่ใครเป็นคนเหมาะสมในท่ี น้ัน  แล ้วจงไปอาศั ยก ับผู้ น้ัน
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จนกวา่จะจากไป 12 ขณะเม่ือท่านขึ้นเรอืน จงใหพ้รแก่ครวั
เรอืนน้ัน 13 ถ้าครวัเรอืนน้ันสมควรรบัพร  ก็  ให ้ สันติ สุขของ
ท่านอยู่กับเรอืนน้ัน  แต่ ถ้าครวัเรอืนน้ันไม่สมควรรบัพร  ก็  
ให ้ สันติ สุ ขน ้ันกลับคืนมาสู่ ท่าน 14 ถ้าผู้ใดไม่ต้อนร ับท ่า
นทัง้หลายและไม่ฟังคําของท่าน เม่ือจะออกจากเรอืนน้ัน
เมืองน้ัน จงสะบัดผงคลี ท่ี  ติ ดเท้าของท่านออกเสีย 15 เรา
บอกความจรงิแก่ท่านวา่ ในวนัพิพากษาน้ัน โทษของเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากวา่โทษของเมืองน้ัน 16  ดู  
เถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า  เหตุ 
ฉะน้ันท่านจงฉลาดเหมือนงู และไม่ มี ภัยเหมือนนกเขา 17  
แต่ จงระวงัผู้คนไว ้ให ้ ดี เพราะพวกเขาจะมอบท่านทัง้หลาย
ไว้กับศาล และจะเฆ่ียนท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และ
ท่านจะถูกนําตัวไปอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตร ิย์เพราะ
เหน็แก่ เรา เพื่อท่านจะได้เป็นพยานต่อเขาและต่อคนต่าง
ชาติ 19  แต่ เม่ือเขามอบท่านไว ้น้ัน อยา่เป็ นก ังวลวา่จะพูด
อะไรหรอือยา่งไร เพราะเม่ือถึงเวลา คําท่ีท่านจะพูดน้ันจะ
ทรงประทานแก่ท่านในเวลาน้ัน 20 เพราะวา่ผู้ ท่ี  พู  ดม ิ ใช ่
ตั วท ่านเอง  แต่ เป็นพระวญิญาณแหง่พระบิดาของท่าน  ผู้ 
ตรสัทางท่าน 21  แม้ว ่าพี่ ก็ จะมอบน้องให้ถึงความตาย พ่อ
จะมอบลูก และลู กก ็จะทรยศต่อพ่อแม่ ให ้ถึงแก่ ความตาย 
22 ท่านจะถูกคนทัง้ปวงเกลียดชงัเพราะเหน็แก่นามของเรา
 แต่  ผู้ ใดท่ีทนได้ ถึงท่ีสุด  ผู้ น้ันจะรอด 23  แต่ เม่ือเขาข่มเหง
ท่านในเมืองน้ี จงหนีไปย ังอ ีกเมืองหน่ึง เราบอกความจรงิ
แก่ท่านวา่  ก่อนท่ี ท่านจะไปทัว่เมืองต่างๆในอสิราเอล  บุ ตรม
นษุยจ์ะเสด็จมา

ปัญหาของสาวก
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24  ศิษย ์ ไม่  ใหญ่ กวา่ครู และทาสไม่ ใหญ่ กวา่นายของตน
25 ซ่ึงศิษยจ์ะได้เป็นเสมอครูของตน และทาสเสมอนายของ
ตนก็พออยู ่แล้ว ถ้าเขาได้เรยีกเจ้าบ้านวา่เบเอลเซบูล เขาจะ
เรยีกลู กบ ้านของเขามากยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด 26  เหตุ ฉะน้ัน
อยา่กลัวเขา เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งใดปิดบังไว ้ท่ี จะไม่ต้องเปิดเผย
หรอืการลั บท ่ีจะไม่เผยให ้ประจักษ์ 27 ซ่ึงเรากล่าวแก่พวก
ท่านในท่ี มืด ท่านจงกล่าวในท่ี สวา่ง และซ่ึงท่านได้ยนิกระซิ 
บท ่ี หู ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อยา่กลัว
ผู้ ท่ี ฆ่าได้ แต่  กาย  แต่  ไม่มี อาํนาจท่ีจะฆ่าจิตวญิญาณ  แต่ จง
กลัวพระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ ์ท่ี จะใหทั้ง้จิตวญิญาณทัง้กายพินาศ
ในนรกได้ 29 นกกระจอกสองตัวเขาขายบาทหน่ึ งม ิ ใช ่ หรอื 
 แต่ ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเหน็ชอบ นกน้ันแม้สักตัว
เดียวจะตกลงถึ งด ิ นก ็ ไม่ได้ 30 ถึงผมของท่านทัง้หลายก็
ทรงนับไว ้แล ้ วท ุกเส้น 31  เหตุ ฉะน้ันอยา่กลัวเลย ท่านทัง้
หลายก็ มี ค่ากวา่นกกระจอกหลายตัว 32  เหตุ ดังน้ันผู้ใดจะ
รบัเราต่อหน้ามนษุย์ เราจะรบัผู้น้ันต่อพระพักตรพ์ระบิดา
ของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วย 33  แต่  ผู้ ใดจะปฏิเสธเราต่อ
หน้ามนษุย์ เราจะปฏิเสธผู้น้ันต่อพระพักตร์พระบิดาของ
เราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วย 

พระครสิต์ทรงอยูเ่หนื อบ ิดาหรอืมารดา
34 อยา่คิดวา่เรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสู่ โลก เรามิ ได้ 

นําสันติภาพมาให้  แต่ เรานําดาบมา 35 ด้วยวา่เรามาเพื่อ
จะใหลู้กชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับ
มารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ สามี 36 และผู้ ท่ีอยู ่รว่ม
เรอืนเดียวกัน  ก็ จะเป็นศั ตรู  ต่อกัน 37  ผู้ ใดท่ีร ักบ ิดามารดา
ยิง่กวา่รกัเราก็ ไม่ สมกับเรา และผู้ใดร ักบ ุตรชายหญิงยิง่
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กวา่รกั เรา  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ สมกับเรา 38 และผู้ ใด ท่ี ไม่ รบั เอา
กางเขนของตนตามเราไป  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ สมกับเรา 39  ผู้  ท่ี จะ
เอาชวีติของตนรอดจะกลับเสียชวีติ  แต่  ผู้  ท่ี  สู้ เสียชวีติของ
ตนเพราะเหน็แก่เราก็จะได้ ช ีวติรอด 40  ผู้  ท่ี ร ับท ่านทัง้หลาย
ก็รบัเรา และผู้ ท่ี รบัเราก็รบัพระองค์ ท่ี ทรงใช้เรามา 41  ผู้  ท่ี 
รบัศาสดาพยากรณ์เพราะนามแหง่ศาสดาพยากรณ์ น้ัน  ก็ 
จะได้บําเหน็จอยา่งท่ี ศาสดาพยากรณ์ พึงได้ รบั และผู้ ท่ี รบั
ผู้ชอบธรรมเพราะนามแหง่ผู้ชอบธรรมน้ัน  ก็ จะได้บําเหน็จ
อยา่งท่ี ผู้ ชอบธรรมพึงได้ รบั 42 และผู้ใดจะเอาน้ําเยน็สัก
ถ้วยหน่ึงให ้คนเล ็กน้อยเหล่าน้ีคนใดคนหน่ึ งด ื่ม เพราะนาม
แหง่ศิษย์ของเราเราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ คน
น้ันจะขาดบําเหน็จก็ หามิได้ �

11
1 ต่อมาเม่ือพระเยซูตร ัสส ่ังสาวกสิบสองคนของพระองค์

เสรจ็แล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จจากท่ีน่ันไปเพื่อจะสัง่สอนและ
ประกาศในเมืองต่างๆของเขา

 พระเยซู ทรงยกยอ่งยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา ( ลก 7:19-
29)

2 ฝ่ายยอหน์เม่ือติ ดอย ู่ในเรอืนจําได้ยนิถึ งก ิจการของ
พระ ครสิต์ จึง ได้ ใช ้สาวก สอง คน ของ ท่าน ไป 3 ทูล ถาม
พระองค์ วา่ �ท่าน เป็น ผู้ ท่ี จะ มา น้ัน หรอื หรอื เรา จะ ต้อง
คอยหาผู้ อื่น � 4 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบพวกเขาวา่ �จงไป
แจ้งแก่ยอห ์นอ ีกครัง้ถึงสิง่ ท่ีท่านได้ยนิและได้ เหน็ 5 คือ
วา่คนตาบอดก็หายบอด คนงอ่ยเดินได้ คนโรคเรือ้นหาย
สะอาด คนหูหนวกได้ยนิได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าว
ประเสรฐิก็ประกาศแก่คนอนาถา 6  บุ คคลผู้ใดไม่สะดุด
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เพราะเรา  ผู้ น้ันเป็นสุข� 7 ครัน้สาวกเหล่าน้ันไปแล้ว  พระ
เยซู เริม่ตรสักับคนหมู่น้ันถึงยอห ์นว ่า �ท่านทัง้หลายได้ออก
ไปในถิน่ทุ รก ันดารเพื่ อด ู อะไร  ดู ต้ นอ ้อไหวโดยถูกลมพัด
หรอื 8  แต่ ท่านทัง้หลายออกไปดู อะไร  ดู คนนุ่งหม่ผ้าเน้ื 
ออ ่อนน่ิมหรอื  ดู  เถิด คนนุ่งหม่ผ้าเน้ือน่ิมก็ อยู ่ในพระนิเวศ
ของกษั ตร ิย์ 9  แต่ ท่านทัง้หลายออกไปดู อะไร  ดู  ศาสดา
พยากรณ์  หรอื  แน่  ที เดียวและเราบอกท่านวา่ ท่านน้ันเป็น
ยิง่กวา่ศาสดาพยากรณ์เสี ยอ ีก 10 คือผู้น้ันเองท่ีพระคัมภีร ์
ได้  เข ียนถึงวา่ � ดู  เถิด เราใชทู้ตของเราไปข้างหน้าท่าน  ผู้ น้ัน
จะเตรยีมทางของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 11 เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ในบรรดาคนซ่ึงเกิดจากผู้หญิงมา
น้ัน  ไม่มี  ผู้ ใดใหญ่กวา่ยอหน์ ผู้ ให ้รบับัพติศมา  แต่ วา่ ผู้ ท่ี 
ต่ําต้อยท่ีสุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์ ก็ ยงัใหญ่กวา่ยอหน์เสี 
ยอ ีก 12 และตัง้แต่ สม ัยยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาถึงทุกวนัน้ี
อาณาจักรแหง่สวรรค์ ก็ เป็นสิง่ท่ีคนได้แสวงหาด้วยใจรอ้น
รน และผู้ ท่ี ใจรอ้นรนก็เป็นผู้ ท่ี  ช ิงเอาได้ 13 เพราะคําของ
ศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายและพระราชบัญญั ติ  ได้  พยากรณ์ 
มาจนถึงยอหน์น้ี 14 ถ้าท่านทัง้หลายจะยอมรบัในเรือ่งน้ี  ก็ 
ยอหน์น้ีแหละเป็นเอลียาหซ่ึ์งจะมาน้ัน 15 ใครมี หู จงฟังเถิด
16 เราจะเปรยีบคนยุ คน ีเ้หมือนกับอะไรดี เปรยีบเหมือนเด็ก
น่ังท่ีกลางตลาดรอ้งแก่ เพื่อน 17  กล่าววา่ �พวกฉันได้ เป่า
ป่ี  ให ้พวกเธอ และเธอมิ ได้  เต้นราํ พวกฉันได้พิลาปรํา่ไห ้แก่ 
พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้  ครํา่ครวญ � 18 ด้วยวา่ยอห์นมา
ก็ ไม่ได้ กินหร ือด ื่ม และเขาวา่ � มี  ผี  เข ้าสิงอยู�่ 19 ฝ่ายบุตร
มนษุย์มาทั ้งก ินและด่ืม เขาก็ วา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็นคนกินเติบ
และด่ื มน ้ําองุน่มาก เป็ นม ิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคน
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บาป�  แต่ พระปัญญาก็ปรากฏวา่ชอบธรรมแล้วโดยผลแหง่
พระปัญญาน้ัน�

การพิพากษาสําหรบัผู้ ท่ี  ไม่เชื่อ 
20  แล ้วพระองค์ ก็ ทรงตัง้ต้นติเตียนเมืองต่างๆท่ี พระองค์  

ได้ ทรงกระทําการอทิธ ิฤทธิ ์เป็นส่วนมาก เพราะเขามิ ได้  กล 
ับใจเสียใหม่ 21� วบิัติ  แก่  เจ้า เมืองโคราซิน  วบิัติ  แก่  เจ้า เมือง
เบธไซอดิา เพราะถ้าการอทิธ ิฤทธิ ์ซ่ึงได้กระทําท่ามกลาง
เจ้าได้กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทัง้
สองจะได้นุ่งหม่ผ้ากระสอบ น่ังบนขี้ เถ้า  กล ับใจเสียใหม่ 
นานมาแล้ว 22  แต่ เราบอกเจ้าวา่ ในวนัพิพากษา โทษ
เมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากวา่โทษของเจ้า 23 และ
ฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซ่ึงถูกยกขึ้นเทียมฟ้าแล้ว  
เจ้ าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก ด้วยวา่การอทิธ ิฤทธิ ์ซ่ึง
ได้กระทําในท่ามกลางเจ้าน้ัน ถ้าได้กระทําในเมืองโสโดม
เมืองน้ันจะได้ ตัง้อยู ่จนทุกวนัน้ี 24  แต่ เราบอกเจ้าวา่ ในวนั
พิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากวา่โทษของเจ้า� 25ขณะ
น้ันพระเยซูทูลตอบวา่ � โอ ข้าแต่พระบิดา  ผู้ เป็นเจ้าแหง่
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์
 ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปิดบังสิง่เหล่าน้ี ไว ้จากผู้ มี ปัญญาและผู้ 
ฉลาด และได้สําแดงให ้ผู้ น้อยรู้ 26 ข้าแต่พระบิดา  ท่ี เป็น
อยา่ง น้ั นก ็เพราะเป็ นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของ
พระองค์ 27พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิง่สารพัดให ้แก่  เรา 
และไม่ มี ใครรูจั้กพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่ มี ใคร
รูจั้กพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ ใดก็ ตามท่ี พระบุตร
ประสงค์จะสําแดงให ้รู ้

การเชื้อเชญิท่ี ยิง่ใหญ่ 
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28 บรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนักจงมา
หาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลายหายเหน่ือยเป็นสุข 29 จง
เอาแอกของเราแบกไว้  แล ้วเรยีนจากเรา เพราะวา่เรามี
ใจออ่นสุภาพและถ่อมลง และท่านทัง้หลายจะพบท่ีสงบสุข
ในใจของตน 30 ด้วยวา่แอกของเราก็แบกงา่ย และภาระ
ของเราก็ เบา �

12
พระครสิต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวนัสะบาโต (มก 2:23-

28;  ลก 6:1-5)
1 ในคราวน้ันพระเยซูเสด็จไปในนาในวนัสะบาโต และ

พวกสาวกของพระองค์หวิจึงเริม่เด็ดรวงข้าวมากิน 2  แต่ 
เม่ือพวกฟาร ิสี  เห ็นเข้า เขาจึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด สาวก
ของท่านทําการซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไว้ในวนัสะบาโต�
3  พระองค์ จึงตรสั กับเขาวา่ �พวกท่านยงั ไม่ ได้ อา่นหรอื
ซ่ึงดาวดิได้กระทําเม่ือท่านและพรรคพวกหวิ 4 ท่านได้ เข 
้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า รบัประทานขนมปังหน้าพระ
พักตร์ ซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไว ้ไม่  ให ้ท่านและพรรคพวก
รบัประทาน ควรแต่ ปุ โรหติพวกเดียว 5 ท่านทัง้หลายไม่ ได้ 
อา่นในพระราชบัญญั ติ  หรอื  ท่ีวา่ ในวนัสะบาโตพวกปุโรหติ
ในพระวิหารดูหมิ ่นว ันสะบาโตแต่ ไม่มี  ความผิด 6  แต่ เรา
บอกท่านทัง้หลายวา่  ท่ีน่ี  มี  ผู้  หน ่ึงเป็นใหญ่กวา่พระวหิารอกี
7  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายได้ เข ้าใจความหมายของข้อท่ี วา่ �เรา
ประสงค์ ความเมตตา  ไม่  ประสงค์ เครือ่งสัตวบู ชา � ท่านก็
คงจะไม่ กล ่าวโทษคนท่ี ไม่มี  ความผิด 8 เพราะวา่บุตรมนษุย์
เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวนัสะบาโต�

ทรงรกัษาชายมือลีบ (มก 3:1-6;  ลก 6:6-11)
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9  แล ้วเม่ือพระองค์ ได้ เสด็จไปจากท่ี น่ัน  พระองค์  ก็  เข ้าไป
ในธรรมศาลาของเขา 10  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึ งม ือข้างหน่ึง
ลีบ คนทัง้หลายถามพระองค์ วา่ �การรกัษาโรคในวนัสะ
บาโตน้ันพระราชบัญญั ติ หา้มไว ้หรอืไม่ � เพื่อเขาจะหาเหตุ
ฟ้องพระองค์ ได้ 11  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าผู้ใดใน
พวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตั วน ้ันตกบ่อในวนัสะบา
โต  ผู้ น้ันจะไม่ ฉุ ดลากแกะตั วน ้ันขึ้นหรอื 12  มนษุย ์คนหน่ึง
ยอ่มประเสรฐิยิง่กวา่แกะมากเท่าใด  เหตุ ฉะน้ันจึงถูกต้อง
ตามพระราชบัญญั ติ  ให ้ทําการดี ได้ ในวนัสะบาโต� 13  แล 
้วพระองค์ ก็ ตรสักับชายคนน้ั นว ่า �จงเหยยีดมือออกเถิด�
เขาก็ เหย ียดออก และมือน้ั นก ็หายเป็นปกติเหมือนมื ออ ีก
ข้างหน่ึง 14 ฝ่ายพวกฟาร ิสี  ก็ ออกไปปรกึษากันถึงพระองค์ 
วา่ จะทําอยา่งไรจึงจะฆ่าพระองค์ ได้ 

ฝูงชนท่ี ติ ดตามมาได้รบัการรกัษาให ้หาย 
15  แต่ เม่ือพระเยซูทรงทราบ  พระองค์ จึงได้เสด็จออกไป

จากท่ี น่ัน และคนเป็ นอ ันมากก็ตามพระองค์ ไป  พระองค์  
ก็ ทรงรกัษาเขาให้หายโรคสิน้ทุกคน 16  แล ้วพระองค์ทรง
กําชบัหา้มเขามิ ให ้ แพร ่งพรายวา่พระองค์คือผู้ ใด 17  ทัง้น้ี 
เพื่อ คํา ท่ี ได้  กล ่าวไว ้แล ้วโดยอสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์ จะ
สําเรจ็ ซ่ึงวา่ 18 � ดู  เถิด  ผู้รบัใช ้ของเราซ่ึงเราได้เลือกสรรไว้
 ท่ี รกัของเรา  ผู้ ซ่ึงจิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวญิญาณ
ของเราสวมท่านไว้ ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่พวก
ต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ ทะเลาะววิาท และไม่รอ้งเสียงดัง  ไม่มี 
ใครได้ยนิเสียงของท่านตามถนน 20  ไม้ ออ้ชํ้าแล้ วท ่านจะไม่ 
หกั  ไส้ ตะเกียงเป็นควนัแล้ วท ่านจะไม่ ดับ กวา่ท่านจะทําให้
การพิพากษามี ชยัชนะ 21และพวกต่างชาติจะวางใจในนาม
ของท่าน�
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ชายมี ผี  สิ งได้รบัการรกัษา พวกฟาร ิสี  กล ่าวหาวา่เป็น
โดยฤทธิอ์าํนาจของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30;  ลก 11:14-
23)

22 ขณะน้ันเขาพาคนหน่ึ งม ี ผี  เข ้าสิงอยู่ ทัง้ตาบอดและ
เป็นใบ้มาหาพระองค์  พระองค์ ทรงรกัษาให ้หาย คนตาบอด
และ ใบ้ น้ัน จึง พูด จึง เหน็ ได้ 23 และ คน ทัง้ ปวง ก็ อศัจรรย ์
ใจถามกั นว ่า �คนน้ีเป็นบุตรของดาว ิดม ิ ใช ่ หรอื � 24  แต่ 
พวกฟาร ิสี เม่ือได้ยนิดังน้ั นก ็ พู  ดก ั นว ่า � ผู้  น้ี ขับผีออกได้ 
ก็ เพราะใช้อาํนาจเบเอลเซบูล ผู้ เป็นนายผี น้ัน � 25 ฝ่าย
พระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรสักับเขาวา่ �ราช
อาณาจักรใดๆซ่ึงแตกแยกกันเองก็จะรกรา้งไป เมืองใดๆ
หรอืครวัเรอืนใดๆซ่ึงแตกแยกกันเองจะตัง้อยู ่ไม่ได้ 26 และ
ถ้าซาตานขับซาตานออกมั นก ็แตกแยกกันในตัวมันเอง  แล 
้วอาณาจักรของมันจะตัง้อยู่อยา่งไรได้ 27 และถ้าเราขับ
ผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทัง้หลายขับมัน
ออกโดยอาํนาจของใครเล่า  เหตุ ฉะน้ันพวกพ้องของท่าน
เองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน 28  แต่ ถ้าเราขับผี
ออกด้วยพระวญิญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้า
ก็มาถึงท่านแล้ว 29 หรอืใครจะเข้าไปในเรอืนของคนท่ี มี 
กําลังมากและปล้นเอาทรพัย์ของเขาอยา่งไรได้  เวน้แต่ จะ
จับคนท่ี มี กําลังมากน้ั นม ัดไวเ้สี ยก ่อน  แล ้วจึงจะปล้นทรพัย์
ในเรอืนน้ันได้ 30  ผู้  ท่ี  ไม่อยู ่ฝ่ายเราก็ เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และ
ผู้ ท่ี  ไม่ รวบรวมไวกั้บเราก็เป็นผู้กระทําใหก้ระจัดกระจายไป

ความบาปซ่ึงทรงอภัยให ้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
31  เพราะฉะน้ัน เราบอกท่านทัง้หลายวา่ ความผิดบาป

และคําหมิน่ประมาททุกอยา่งจะโปรดยกให ้มนษุย ์ ได้  เวน้
แต่ คําหมิน่ประมาทพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะทรงโปรดยกให ้
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มนษุย ์ ไม่ได้ 32  ผู้ ใดจะกล่าวรา้ยบุตรมนษุย์จะโปรดยกให ้
ผู้ น้ันได้  แต่  ผู้ ใดจะกล่าวรา้ยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ จะทรง
โปรดยกให ้ผู้ น้ันไม่ ได้ ทัง้โลกน้ี โลกหน้า 

คําพูดท่ีชัว่รา้ยแสดงให ้เห ็นถึงจิตใจท่ี ชัว่รา้ย ( ลก 6:43-
45)

33จงกระทําให ้ต้นไม้  ดี และผลของต้นไม้น้ันดี หรอืกระทํา
ให ้ต้นไม้ เลว และ ผล ของ ต้นไม้ น้ัน เลว เพราะ เรา จะ รูจั้ก
ต้นไม้ด้วยผลของมัน 34  โอ  ชาติ  งู  รา้ย  เจ้ าเป็นคนชัว่แล้ว
จะพูดความดี ได้  อยา่งไร ด้วยวา่ปากยอ่มพูดจากสิง่ท่ีเต็ม
อยู่ในใจ 35  คนดี  ก็ เอาของดีมาจากคลั งด ี แห ่งใจน้ัน คนชั ่
วก ็เอาของชัว่มาจากคลังชัว่ 36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทัง้หลาย
วา่ คําท่ี ไม่ เป็นสาระทุกคําซ่ึงมนษุย ์พู ดน้ัน  มนษุย ์จะต้อง
ใหก้ารสําหรบัถ้อยคําเหล่าน้ันในวนัพิพากษา 37  เหตุ  วา่ท่ี  
เจ้ าจะพ้นโทษได้ หรอืจะต้องถูกปรบัโทษน้ัน  ก็ เพราะวาจา
ของเจ้า�

โยนาห์คือตัวอยา่งการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระครสิต์ ( 
ลก 11:29-44)

38 คราวน้ั นม ีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิ
สี ทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเหน็หมาย
สําคัญจากท่าน� 39  พระองค์ จึงตรสัตอบเขาวา่ �คนชาติ
ชัว่ และ เล่น ชู้ แสวงหา หมาย สําคัญ และ จะ ไม่ ทรง โปรด
ให้หมายสําคัญแก่ เขา เวน้ไว ้แต่ หมายสําคัญของโยนาห ์
ศาสดาพยากรณ์ 40  ด้วยวา่ �โยนาห ์ได้  อยู ่ในท้องปลาวาฬ
สามวนัสามคืน�  ฉันใด  บุ ตรมนษุย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน
สามวนัสามคืนฉันน้ัน 41 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวนั
พิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ้ี และจะกล่าวโทษเขา ด้วยวา่
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ชาวนีนะเวห ์ได้  กล ับใจเสียใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์
และดู เถิด  ผู้  เป็นใหญ่ กวา่โยนาห ์อยู ่ ท่ี น่ี 42 นางกษั ตร ิย์
ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวนัพิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ี้ และจะ
กล่าวโทษเขา ด้วยวา่พระนางน้ันได้มาจากท่ีสุดปลายแผ่น
ดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดู เถิด  ผู้  เป็น
ใหญ่ กวา่ซาโลมอนก็ อยู ่ ท่ีน่ี 

บัน้ปลายของผู้ ท่ี งมงายหวงัพึ่งความดีของตนเอง ( ลก 
11:24-26)

43 เม่ือผโีสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มั นก ท่็องเท่ียวไปใน
ท่ี กันดาร เพื่อแสวงหาท่ีหยุดพักแต่ ไม่ พบเลย 44  แล ้วมั นก 
็ กล่าววา่ �ข้าจะกลับไปยงัเรอืนของข้าท่ีข้าได้ออกมาน้ัน�
และเม่ื อม ันมาถึ งก ็ เห ็นเรอืนน้ั นว ่าง กวาดและตกแต่งไว ้
แล้ว 45 มันจึงไปรบัเอาผีอื่ นอ ีกเจ็ดผีรา้ยกวา่มันเอง  แล้วก็  
เข ้าไปอาศัยท่ี น่ัน และในท่ีสุดคนน้ั นก ็ตกท่ีน่ังรา้ยกวา่ตอน
แรก คนชาติชั ่วน ี้ ก็ จะเป็นอยา่งน้ัน�

 ผู้  ประพฤติ ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า ก็ เปรยีบ
เหมือนญาติ พี่ น้องของพระครสิต์ (มก 3:31-35;  ลก 8:19-
21)

46  ขณะ ท่ี  พระองค์ ยงั ตรสั กับ ประชาชน อยู ่น้ัน  ดู  เถิด 
มารดา และ พวก น้อง ชาย ของ พระองค์ พา กัน มา ยนื อยู่
ภายนอก ประสงค์ จะ สนทนา กับ พระองค์ 47  แล ้ว มี คน
หน่ึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  เถิด มารดาและพวกน้องชายของ
พระองค์ยนือยูข่้างนอกประสงค์จะสนทนากับพระองค์� 48  
แต่  พระองค์ ตรสัตอบผู้ ท่ี ทูลพระองค์น้ั นว ่า �ใครเป็นมารดา
ของเรา ใครเป็นพี่ น้องของเรา� 49  พระองค์ ทรงเหยยีด
พระหตัถ์ ไปทางพวกสาวกของพระองค์ และตร ัสว ่า � ดู  
เถิด  น่ี เป็นมารดาและพี่ น้องของเรา 50 ด้วยวา่ ผู้ ใดจะ
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กระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์  ผู้ 
น้ันแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเก่ียวกับผู้หวา่นพืช (มก 4:1-20;  ลก 8:4-15)

1 ใน วนั น้ัน เอง พระ เยซู ได้ เสด็จ จาก เรอืน ไป ประ ทั บท ่ี 
ชายทะเล 2  มี คนพากันมาหาพระองค์มากนัก  พระองค์ จึง
เสด็จลงไปประทับในเรอื และบรรดาคนเหล่าน้ั นก ย็นือยูบ่น
ฝ่ัง 3  แล ้วพระองค์ ก็ ตรสักับเขาหลายประการเป็นคําอุปมา
วา่ � ดู  เถิด  มี  ผู้ หวา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นพืช 4 และเม่ือ
เขาหวา่น เมล็ดพื ชก ต็กตามหนทางบ้างแล้วนกก็ มาก ินเสีย
5 บ้างก็ตกในท่ีซ่ึ งม ีพื้นหนิ  มี เน้ื อด ินแต่ น้อย จึงงอกขึ้น
โดยเรว็เพราะดินไม่ ลึก 6  แต่ เม่ือแดดจัดแดดก็ แผดเผา 
เพราะรากไม่ มี จึงเหีย่วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้น
หนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกท่ี ดิ นดี  แล ้วเกิดผล
รอ้ยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง 9 ใครมี หู จง
ฟังเถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉน
พระองค์ตรสั กับเขาเป็นคํา อุปมา� 11  พระองค์ ตรสัตอบ
เขาวา่ �เพราะวา่ข้อความลึ กล ับของอาณาจักรแหง่สวรรค์
ทรงโปรดให้ท่านทัง้หลายรู ้ได้  แต่ คนเหล่าน้ันไม่โปรดให ้รู ้
12 ด้วยวา่ผู้ใดมี อยู ่ แล้ว จะเพิม่เติมให้คนน้ั นม ี เหลือเฟือ  
แต่  ผู้ ใดท่ี ไม่มี  น้ัน  แม้ว ่าซ่ึงเขามี อยู ่จะต้องเอาไปจากเขา
13  เหตุ  ฉะน้ัน เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา เพราะวา่ถึง
เขาเห ็นก ็เหมือนไม่ เหน็ ถึงได้ย ินก ็เหมือนไม่ ได้ ยนิและไม่ 
เข้าใจ 14  คําพยากรณ์ ของอสิยาห ์ก็ สําเรจ็ในคนเหล่าน้ั นที ่ 
วา่ �พวกเจ้าจะได้ย ินก ็ จรงิ  แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็  จรงิ  แต่ จะ
ไม่ รบัรู ้ 15 เพราะวา่ชนชาติ น้ี กลายเป็นคนมีใจเฉ่ือยชา  หูก ็ 
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ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงวา่ในเวลาใดเขาจะเหน็ด้วยตา
ของเขา และได้ยนิด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของ
เขา และจะหนักลับมา และเราจะได้รกัษาเขาให ้หาย � 16  
แต่ ตาของท่านทัง้หลายก็เป็นสุขเพราะได้ เหน็ และหูของ
ท่านก็เป็นสุขเพราะได้ ยนิ 17 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้
หลายวา่  ศาสดาพยากรณ์ และผู้ชอบธรรมเป็ นอ ันมากได้
ปรารถนาจะเหน็ซ่ึงท่านทัง้หลายเหน็อยู ่น้ี  แต่ เขามิเคยได้ 
เหน็ และอยากจะได้ยนิซ่ึงท่านทัง้หลายได้ ยนิ  แต่ เขาก็ มิ 
เคยได้ ยนิ 18  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงฟังคําอุปมาวา่ด้วย
ผู้หวา่นพื ชน ้ัน 19 เม่ือผู้ใดได้ยนิพระวจนะแหง่อาณาจั กรน 
ัน้แต่ ไม่เข้าใจ มารรา้ยก็มาฉวยเอาพืชซ่ึงหวา่นในใจเขาน้ัน
ไปเสีย น่ันแหละได้ แก่  ผู้ ซ่ึงรบัเมล็ดรมิหนทาง 20 และผู้ ท่ี 
รบัเมล็ดซ่ึงตกในท่ี ดิ นซ่ึ งม ีพื้นหนิน้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ยนิ
พระวจนะ  แล้วก็ ร ับท ั นที ด้วยความปร ีดี 21  แต่  ไม่มี รากใน
ตัวเองจึงทนอยู ่ชัว่คราว และเม่ือเกิดการยากลําบากหรอื
การข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะน้ัน ต่อมาเขาก็เลิกเสีย 22  
ผู้  ท่ี รบัเมล็ดซ่ึงตกกลางหนามน้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ฟังพระ
วจนะ  แล ้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวง
แหง่ทรพัย ์สมบัติ  ก็ รดัพระวจนะน้ันเสีย และเขาจึงไม่ เกิด
ผล 23 ส่วนผู้ ท่ี รบัเมล็ดซ่ึงตกในดินดี น้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ 
ยนิพระวจนะและเข้าใจ คนน้ั นก ็ เก ิดผลรอ้ยเท่าบ้าง หกสิบ
เท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง�

คําอุปมาเก่ียวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
24  พระองค์ ตรสัคําอุปมาอกีข้อหน่ึงให้เขาทัง้หลายฟังวา่

�อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนชายคนหน่ึงได้หวา่น
พืชดีในนาของตน 25  แต่ เม่ือคนทัง้หลายนอนหลั บอย ู่ ศัตรู 
ของคนน้ันมาหวา่นข้าวละมานปนกับข้าวสาลีน้ันไว้  แล้วก็ 
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หลบไป 26 ครัน้ต้นข้าวน้ันงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมาน
ก็ปรากฏขึ้นด้วย 27 พวกผู้ รบัใช ้ แห ่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่
นายวา่ �นายเจ้าข้า ท่านได้หวา่นพืชดีในนาของท่านมิ ใช ่ 
หรอื  แต่  มี ข้าวละมานมาจากไหน� 28  นายก ็ตอบพวกเขา
วา่ � น้ี เป็นการกระทําของศั ตรู � พวกผู้ รบัใช ้จึงถามนาย
วา่ �ท่านปรารถนาจะใหพ้วกเราไปถอนและเก็บข้าวละมาน
หรอื� 29  แต่ นายตอบวา่ �อยา่เลย  เกล อืกวา่เม่ือกําลังถอน
ข้าวละมานจะถอนข้าวสาลี ด้วย 30  ให ้ทัง้สองจําเรญิไปด้วย
กันจนถึงฤดู เก่ียว และในเวลาเก่ียวน้ันเราจะสัง่ผู้ เก ่ียววา่
�จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย  แต่  ข้าวสาลี 
น้ันจงเก็บไวใ้นยุง้ฉางของเรา� � �

คําอุปมาเก่ียวกับเมล็ ดม ั สตาร ์ด (มก 4:30, 32)
31  พระองค์ ยงั ตรสั คํา อุปมา อกี ข้อ หน่ึง ให้ เขา ฟัง วา่

�อาณาจักร แหง่ สวรรค์ เปรยีบ เหมือน เมล็ด พันธุ์ผัก กาด
เมล็ด หน่ึง ซ่ึง ชาย คน หน่ึง เอา ไป เพาะ ลง ใน ไร่ ของ ตน
32 เมล็ดน้ั นที ่ จร ิ งก ็เล็กกวา่เมล็ดทัง้ปวง  แต่ เม่ืองอกขึ้น
แล้ วก ็ ใหญ่  ท่ี สุดท่ามกลางผักทัง้หลาย และจําเรญิเป็นต้น
ไม้จนนกในอากาศมาทํารงัอาศัยอยู่ตามกิ ่งก ้านของต้นน้ัน
ได้�

คําอุปมาเก่ียวกับเชื้อ ( ลก 13:20-21)
33  พระองค์ ยงั ตรสั คํา อุปมา ให้ เขา ฟั งอ ีก ข้อ หน่ึง วา่

�อาณาจักร แหง่ สวรรค์ เปรยีบ เหมือน เชื้อ ซ่ึง ผู้ หญิง คน
หน่ึงเอามาเจือลงในแป้งสามถัง จนแป้งน้ันฟูขึ้นทัง้หมด�
34 ข้อความเหล่า น้ี ทัง้ สิน้  พระ เยซู ตรสั กับหมู่ชนเป็นคํา
อุปมา และนอกจากคําอุปมา  พระองค์  มิได้ ตรสักับเขาเลย
35  ทัง้น้ี เพื่อจะให้ สําเรจ็ตามพระวจนะ ท่ีตรสั โดยศาสดา
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พยากรณ์ วา่ �เรา จะ อา้ ปาก กล่าว คํา อุปมา เรา จะ กล่าว
ข้อความซ่ึงปิดซ่อนไว ้ตัง้แต่ เดิมสรา้งโลก�

ทรงอธบิายคําอุปมาเก่ียวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
36  แล ้วพระเยซูจึงทรงใหฝู้งชนเหล่าน้ันจากไปและเสด็จ

เข้าไปในเรอืน พวกสาวกของพระองค์ ก็ มาเฝ้าพระองค์ทูล
วา่ �ขอพระองค์ทรงโปรดอธบิายให้พวกข้าพระองค์ เข ้าใจ
คําอุปมาท่ีวา่ด้วยข้าวละมานในนาน้ัน� 37  พระองค์ ตรสั
ตอบเขาวา่ � ผู้ หวา่นเมล็ดพืชดีน้ันได้ แก่  บุ ตรมนษุย์ 38  นาน 
ัน้ได้ แก่  โลก ส่วนเมล็ดพืชดี ได้แก่ ลูกหลานแห่งอาณาจั กร  
แต่ ข้าวละมานได้ แก่ ลูกหลานของมารรา้ย 39  ศัตรู  ผู้ หวา่น
ข้าวละมานได้ แก่ พญามาร  ฤดู  เก ่ียวได้ แก่ การสิน้สุดของ
โลกน้ี และผู้ เก ่ียวน้ันได้ แก่ พวกทูตสวรรค์ 40  เหตุ  ฉะน้ัน 
เขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอยา่งไร ในการสิน้สุดของโลก
น้ี ก็ จะเป็นอยา่งน้ัน 41  บุ ตรมนษุย์จะใช้พวกทูตสวรรค์ของ
ท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิง่ ท่ี ทําให ้ หลงผิด และบรรดาผู้ 
ท่ี ทําความชัว่ชา้ไปจากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิง้
ลงในเตาไฟอนัลุกโพลง  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียว
ฟัน 43 คราวน้ันผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ ในอาณาจักร
พระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมี หู จงฟังเถิด

คําอุปมาเก่ียวกับขุมทรพัย ์ท่ี ซ่อนไว้
44  อ ีกประการหน่ึง อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือน

ขุมทรพัย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เม่ื อม ี ผู้ ใดพบแล้ วก ็ กล ับซ่อนเสี 
ยอ ีก และเพราะความปร ีดี จึงไปขายสรรพสิง่ซ่ึงเขามี อยู ่ แล 
้วไปซ้ือทุ่งนาน้ัน

คําอุปมาเก่ียวกับไข่ มุ กราคามาก
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45  อ ีกประการหน่ึง อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือน
พ่อค้าท่ีไปหาไข่ มุ กอยา่งดี 46 ซ่ึงเม่ือได้พบไข่ มุ กเม็ดหน่ึ งม ี
ค่ามาก  ก็ ไปขายสิง่สารพัดซ่ึงเขามี อยู ่ไปซ้ือไข่ มุ กน้ัน

คําอุปมาเก่ียวกับอวนจับปลา
47  อ ีกประการหน่ึง อาณาจักรแหง่สวรรค์เปรยีบเหมือน

อวนท่ีลากอยู่ในทะเล  ติ ดปลารวมทุกชนิด 48 ซ่ึงเม่ือเต็ม
แล้วเขาก็ลากขึ้นฝ่ังน่ังเลือกเอาแต่ ท่ี  ดี  ใส่ ในภาชนะ  แต่  ท่ี  
ไม่ดี น้ั นก ็ทิง้เสีย 49 ในการสิน้สุดของโลกก็จะเป็นอยา่ง
น้ันแหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชัว่ออกจากคน
ชอบธรรม 50  แล ้วจะทิง้ลงในเตาไฟอนัลุกโพลง  ท่ี น่ันจะ
มี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟัน � 51  พระเยซู ตรสักับเขาวา่
�ข้อความเหล่าน้ีท่านทัง้หลายเข้าใจแล้วหรอื� เขาทูลตอบ
พระองค์ วา่ � เข้าใจ พระเจ้าข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ตรสักับ
เขาวา่ �เพราะฉะน้ันพวกธรรมาจารย ์ทุ กคนท่ี ได้ รบัการ
สัง่สอนถึงอาณาจักรแหง่สวรรค์ แล้ว  ก็ เป็นเหมือนเจ้าของ
บ้านท่ีเอาทัง้ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�

 พระเยซู ทรงถูกปฏิเสธท่ีเมืองนาซาเรธ็
53 ต่อมาเม่ือพระเยซู ได้ ตรสัคําอุปมาเหล่าน้ีเสรจ็แล้ว  

พระองค์  ก็ เสด็จไปจากท่ี น่ัน 54 เม่ือพระองค์เสด็จมาถึ งบ ้าน
เมืองของพระองค์ แล้ว  พระองค์  ก็ สัง่สอนในธรรมศาลาของ
เขา จนคนทัง้หลายประหลาดใจแล้วพู ดก ั นว ่า �คนน้ี มีสติ 
ปัญญาและการอทิธ ิฤทธิ ์ อยา่งน้ี มาจากไหน 55 คนน้ีเป็นลูก
ชา่งไม้ มิใช ่ หรอื มารดาของเขาชื่อมารยี ์มิใช ่ หรอื และน้อง
ชายของเขาชื่อยากอบ โยเสส  ซี  โมน และยูดาสมิ ใช ่ หรอื 
56 และน้องสาวทัง้หลายของเขาก็ อยู ่กับเรามิ ใช ่ หรอื เขาได้ 
สิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ีมาจากไหน� 57 เขาทัง้หลายจึงหมางใจใน



มัทธวิ 13:58 xlv มัทธวิ 14:11

พระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรสักับเขาวา่ � ศาสดาพยากรณ์ จะ
ไม่ขาดความนับถือ  เวน้แต่ ในบ้านเมืองของตน และในครวั
เรอืนของตน� 58  พระองค์ จึ งม ิ ได้ ทรงกระทําการอทิธ ิฤทธิ ์
มากท่ี น่ัน เพราะเขาไม่ มี  ความเชื่อ 

14

ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29;  ลก 
9:7-9)

1ครัง้น้ันเฮโรดเจ้าเมืองได้ย ินก ิตติ ศัพท์ ของพระเยซู 2 จึง
กล่าวแก่พวกคนใชข้องท่านวา่ � ผู้  น้ี แหละเป็นยอหน์ผู้ ให ้รบั
บัพติศมา ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว  เหตุ ฉะน้ัน
ท่านจึงกระทําการอทิธ ิฤทธิ ์ ได้ � 3 ด้วยวา่เฮโรดได้จับยอห ์
นม ัดแล้วขังคุกไว้ เพราะเหน็แก่นางเฮโรเดียสภรรยาของฟี
ลิ ปน ้องชายของตน 4 เพราะยอหน์เคยทูลท่านวา่ �ท่านผิด
พระราชบัญญั ติ  ท่ี รบันางมาเป็นภรรยา� 5 ถึงเฮโรดอยาก
จะฆ่ายอห ์นก ็ กล ัวประชาชน ด้วยวา่เขาทัง้หลายนับถือยอห ์
นว ่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6  แต่ เม่ือวนัฉลองวนักําเนิดของ
เฮโรดมาถึง  บุ ตรสาวนางเฮโรเดียสก็เต้นราํต่อหน้าเขาทัง้
หลาย  ทําให ้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณ
วา่ เธอจะขอสิง่ใดๆ  ก็ จะให ้สิ ่งน้ัน 8  บุ ตรสาวก็ทูลตามท่ี
มารดาได้สัง่ไว ้แล ้ วว ่า �ขอศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาใส่
ถาดมาให้หม่อมฉั นที ่ น่ี เพคะ� 9 ฝ่ายกษั ตร ิย์เฮโรดก็ เศรา้
ใจ  แต่ เพราะเหตุ ท่ี  ได้ ปฏิญาณไว้และเพราะเหน็แก่พวกท่ี
เอนกายลงรบัประทานด้วยกั นก ั บท ่าน จึงออกคําสั ่งอน 
ุญาตให้ 10  แล้วก็  ใช ้คนไปตัดศีรษะยอหน์ในคุก 11 เขาจึง
เอาศีรษะของยอหน์ใส่ถาดมาให้หญิงสาวน้ัน หญิงสาวน้ั 
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นก ็เอาไปให ้มารดา 12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห ์นก ็ มาร ับเอา
ศพไปฝังไว้  แล้วก็ มาทูลพระเยซู ให ้ทรงทราบ

ทรง เล้ียง อาหาร ฝูง ชน หา้ พัน คน (มก 6:30-44;  ลก 
9:10-17; ยน 6:1-14)

13 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิแล้ว  พระองค์ จึงลงเรอืเสด็จไป
จากท่ี น่ัน ไปยงัท่ี เปล ่ียวแต่ลําพังพระองค์ เม่ือประชาชน
ทัง้ปวงได้ ยนิ เขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ ไป 
14 ครัน้พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรอืแล้ว  ก็ ทอดพระเนตรเหน็
ประชาชนหมู่ ใหญ่  พระองค์ ทรงสงสารเขา จึงได้ทรงรกัษา
คน ป่วย ของ เขา ให ้หาย 15 ครัน้ เวลา เยน็ แล้ว พวก สาวก
ของพระองค์มาทูลพระองค์ วา่ � ท่ีน่ี กันดารอาหารนัก และ
บัดน้ี ก็ เยน็ลงมากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสีย
เถิด เพื่อเขาจะได้ไปซ้ืออาหารตามหมู่บ้านสําหรบัตนเอง�
16 ฝ่ายพระเยซูตรสักับพวกสาวกวา่ �เขาไม่จําเป็นต้องไป
จากท่ี น่ี พวกท่านจงเล้ียงเขาเถิด� 17 พวกสาวกจึงทูล
พระองค์ วา่ � ท่ีน่ี พวกข้าพระองค์ มี  แต่ ขนมปังเพียงหา้ก้อน
กับปลาสองตัวเท่าน้ัน� 18  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �เอาอาหาร
น้ันมาให้เราท่ี น่ี  เถิด � 19  แล ้วพระองค์ทรงสัง่ให้คนเหล่า
น้ันน่ังลงท่ี หญ้า เม่ือทรงรบัขนมปังหา้ก้อนกับปลาสองตั 
วน ้ันแล้ว  ก็ ทรงแหงนพระพักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ทรงขอบพระ
คุ ณ และหกัขนมปังส่งให ้เหล่ าสาวก  เหล่ าสาวกก็แจกให้
คนทัง้ปวง 20 เขาได้กิ นอ ่ิ มท ุกคน ส่วนเศษอาหารท่ียงัเหลือ
น้ัน เขาเก็บไว ้ได้ ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 21 ฝ่ายคนท่ี ได้ รบั
ประทานอาหารน้ั นม ี ผู้ ชายประมาณหา้พันคน  มิได้ นับผู้
หญิงและเด็ก
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 พระเยซู ทรงเสด็จดําเนินบนน้ํา (มก 6:45-56; ยน 6:15-
21)

22 ในทันใดน้ันพระเยซู ได้ ตรสัให ้เหล่ าสาวกของพระองค์
ลงเรอืข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชน
กลับ บ้าน 23 และ เม่ือ ให้ประชาชน เหล่า น้ัน ไป หมด แล้ว  
พระองค์ เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลําพังเพื่อจะอธษิฐาน เม่ือ
ถึงเวลาค่ํา  พระองค์ ยงัทรงอยู ่ท่ี น่ันแต่ ผู้เดียว 24  แต่ ขณะ
น้ันเรอือยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคล่ืนโคลงเพราะทวนลม
อยู่ 25 ครัน้เวลาสามยามเศษ  พระเยซู จึงทรงดําเนินบนน้ํา
ทะเลไปยงัเหล่าสาวก 26 เม่ือเหล่าสาวกเหน็พระองค์ทรง
ดําเนินมาบนทะเล เขาก็ตกใจนัก  พู  ดก ั นว ่า �เป็นผี� เขาจึง
รอ้งองึไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดน้ันพระเยซูตรสักับ
เขาวา่ �จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อยา่กลัวเลย�

เปโตรสงสัยและจมลง
28 ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้า

เป็นพระองค์ แน่  แล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ํา
ไปหาพระองค์� 29  พระองค์ ตร ัสว ่า �มาเถิด� เม่ือเปโตร
ลงจากเรอืแล้ว เขาก็เดินบนน้ําไปหาพระเยซู 30  แต่ เม่ือ
เขาเหน็ลมพัดแรงก็ กลัว และเม่ือกําลังจะจมก็รอ้งวา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า ชว่ยข้าพระองค์ ด้วย � 31 ในทันใดน้ันพระ
เยซูทรงเอื้อมพระหตัถ์จับเขาไว้  แล ้วตรสักับเขาวา่ � โอ คน
มีความเชื่อน้อย  เจ้ าสงสัยทําไม� 32 เม่ือพระองค์กับเป
โตรขึ้นเรอืแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทัง้หลายท่ี อยู ่ในเรอืจึง
มานมัสการพระองค์ทูลวา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าจรงิแล้ว� 34 ครัน้พวกเขาข้ามฟากไปแล้ว  ก็ มาถึง
แขวงเยนเนซาเรท 35 เม่ือคนในสถานท่ีน้ั นร ู้จักพระองค์ 
แล้ว ก็  ใช ้คน ไป บอก กล่าว ทัว่ แควน้ น้ัน ต่าง ก็ พา บรรดา
คนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ 36 เขาทูลออ้นวอนขอพระองค์
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โปรดใหเ้ขาได้แตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์ เท่าน้ัน และผู้
ใดได้แตะต้องแล้ วก ็หายป่วยบรบูิ รณ ์ ดี  ทุกคน 

15
ทรงต่อวา่พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี (มก 7:1-23)

1  ครัง้ น้ัน พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี ซ่ึงมาจาก
กรุงเยรูซาเล็ม มาทูลถามพระเยซู วา่ 2 �ทําไมพวกสาวก
ของท่านจึงละเมิดประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ด้วย
วา่เขามิ ได้ ล้างมือเม่ือเขารบัประทานอาหาร� 3  แต่  พระองค์  
ได้ ตรสัตอบเขาวา่ � เหตุ ไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญั 
ติ ของพระเจ้าด้วยประเพณีของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะ
วา่พระเจ้าได้ทรงบัญญั ติ  ไว ้ วา่ �จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดา
ของตน�  และ � ผู้ ใดด่าแช ่งบ ิดามารดาของตน  ผู้ น้ันต้อง
ถูกปรบัโทษถึงตาย� 5  แต่ พวกท่านกลับสอนวา่ � ผู้ ใด
จะกล่าวแก่ บิ ดามารดาวา่ � สิ ่งใดของข้าพเจ้าซ่ึงอาจเป็น
ประโยชน์ แก่  ท่าน  สิ ่งน้ันเป็นของถวายแล้ว� 6  ผู้ น้ันจึงไม่
ต้องให ้เกียรติ  บิ ดามารดาของตน� อยา่งน้ันแหละท่านทัง้
หลายทําให้พระบัญญั ติ ของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเหน็
แก่ ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้าซ่ือใจคด อสิยาห ์
ได้  พยากรณ์ ถึงพวกท่านถูกแล้ วว ่า 8 �ประชาชนน้ี เข ้ามา
ใกล้เราด้วยปากของเขา และให ้เกียรติ เราด้วยรมิฝีปากของ
เขา  แต่ ใจของเขาหา่งไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหา
ประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญั ติ ของมนษุย์มาอวดอา้งวา่
เป็นพระดํารสัสอน� � 10  แล ้วพระองค์ทรงเรยีกประชาชน
และตรสักับเขาวา่ �จงฟังและเข้าใจเถิด 11  มิใช ่ สิ ่งซ่ึงเข้าไป
ในปากจะทําให ้มนษุย ์เป็นมลทิน  แต่  สิ ่งซ่ึงออกมาจากปาก
น้ันแหละทําให ้มนษุย ์เป็นมลทิน� 12 ขณะน้ันพวกสาวก
มาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงทราบแล้วหรอืวา่ เม่ือพวก
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ฟาร ิสี  ได้ ยนิคําตร ัสน ้ัน เขาแค้นเคืองใจนัก� 13  พระองค์ 
จึงตรสัตอบวา่ � ต้นไม้ ใดๆทุกต้นซ่ึงพระบิดาของเราผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสีย 14 ชา่งเขา
เถิด เขาเป็นผู้นําตาบอดนําทางคนตาบอด ถ้าคนตาบอด
นําทางคนตาบอด ทัง้สองจะตกลงไปในบ่อ� 15 ฝ่ายเปโตร
ทูลพระองค์ วา่ �ขอทรงโปรดอธบิายคําอุปมาน้ี ให ้พวกข้า
พระองค์ทราบเถิด� 16 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบวา่ �ท่านทัง้
หลายยงัไม่ เข ้าใจด้วยหรอื 17 ท่านยงัไม่ เข ้าใจหรอืวา่  สิ ่ง
ใดๆซ่ึงเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง  แล้วก็ ถ่ายออกลงส้วมไป
18  แต่  สิ ่งท่ีออกจากปากก็ออกมาจากใจ  สิ ่งน้ันแหละทําให ้
มนษุย ์เป็นมลทิน 19 ความคิดชัว่รา้ย การฆาตกรรม การ
ผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยาน
เท็จ การพูดหมิน่ประมาท  ก็ ออกมาจากใจ 20  สิ ่งเหล่าน้ี
แหละท่ี ทําให ้ มนษุย ์เป็นมลทิน  แต่ ซ่ึงจะรบัประทานอาหาร
โดยไม่ล้างมื อก ่อน  ไม่  ทําให ้ มนษุย ์เป็นมลทิน�

ลูกสาวของหญิงชาติคานาอนัได้รบัการรกัษาให ้หาย 
(มก 7:24-30)

21  แล ้วพระเยซูเสด็จไปจากท่ีน่ันเข้าไปในเขตแดนเมือง
ไทระและเมืองไซดอน 22  ดู  เถิด  มี หญิงชาวคานาอนัคน
หน่ึงมาจากเขตแดนน้ั นร ้องทูลพระองค์ วา่ � โอ  พระองค์  
ผู้ ทรงเป็นบุตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ 
เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์ มี  ผี  สิ งอยู ่เป็นทุกข์ ลําบากยิง่
นัก� 23 ฝ่ายพระองค์ ไม่ ทรงตอบเขาสักคําเดียว และพวก
สาวกของพระองค์มาออ้นวอนพระองค์ ทูลวา่ � ไล่ เธอไป
เสียเถิด เพราะเธอรอ้งตามเรามา� 24  พระองค์ ตรสัตอบ
วา่ �เรามิ ได้  รบัใช ้มาหาผู้ ใด  เวน้แต่ แกะหลงของวงศ์วาน
อสิราเอล� 25 ฝ่ายหญิง น้ั นก ็มานมัสการพระองค์ทูลวา่
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� พระองค์  เจ้าข้า ขอ ทรง โปรด ชว่ย ข้า พระองค์ เถิด � 26  
พระองค์ จึงตรสัตอบวา่ �ซ่ึงจะเอาอาหารของลูกโยนให ้แก่ 
สุนัขก็ ไม่  ควร � 27  ผู้ หญิงน้ันทูลวา่ � จร ิงพระองค์ เจ้าข้า  แต่ 
สุนั ขน ้ันยอ่มกินเดนท่ีตกจากโต๊ะนายของมัน� 28  แล ้วพระ
เยซูตรสัตอบเขาวา่ � โอ หญิงเอย๋ ความเชื่อของเจ้าก็ มาก 
 ให ้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด� และลูกสาวของ
เขาก็หายเป็นปกติ ตัง้แต่  ขณะน้ัน 

ทรงรกัษาฝูงชนใหห้ายจากโรค (มก 7:31-37)
29  พระเยซู จึงเสด็จจากท่ีน่ันมายงัทะเลกาลิลี  แล ้วเสด็จ

ขึ้นไปบนภูเขาทรงประทั บท ่ี น่ัน 30 และประชาชนเป็ นอ ัน
มากมาเฝ้าพระองค์ พาคนงอ่ย  คนตาบอด คนใบ้  คนพิการ 
และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู
 แล ้วพระองค์ทรงรกัษาเขาให ้หาย 31 คนเหล่าน้ันจึ งอ ัศจร
รยใ์จนักเม่ือเหน็คนใบ้ พู ดได้ คนพิการหายเป็นปกติ คนงอ่ย
เดินได้ คนตาบอดกลับเหน็  แล ้วเขาก็สรรเสรญิพระเจ้าของ
ชนชาติ อสิราเอล 

ทรงเล้ียงอาหารคนส่ี พัน (มก 8:1-9)
32 ฝ่ายพระเยซูทรงเรยีกพวกสาวกของพระองค์มาตร ัสว 

่า �เราสงสารคนเหล่าน้ี เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวนั
แล้ว และไม่ มี อาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเม่ือยงัอด
อาหารอยู่  กล ั วว ่าเขาจะหวิโหยสิน้แรงลงตามทาง� 33พวก
สาวกทูลพระองค์ วา่ �ในถิน่ทุ รก ันดารน้ี เราจะหาอาหาร
ท่ีไหนพอเล้ียงคนเป็ นอ ันมากน้ี ให ้อิม่ได้� 34  พระเยซู จึงตรสั
ถามเขาวา่ �ท่านมีขนมปั งก ่ี ก้อน � เขาทูลวา่ � มี  เจ ็ ดก 
้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว� 35  พระองค์ จึงสัง่ประชาชน
ให้น่ังลงท่ี พื้นดิน 36  แล ้วพระองค์ทรงรบัขนมปังเจ็ ดก ้อน
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และปลาเหล่าน้ันมาขอบพระคุ ณ  แล ้วจึงทรงหกัส่งให ้เหล่ า
สาวกของพระองค์  เหล่ าสาวกก็แจกให ้ประชาชน 37และคน
ทัง้ปวงได้รบัประทานอิ ่มท ุกคน อาหารท่ีเหลือน้ัน เขาเก็บได้ 
เจ ็ดกระบุงเต็ม 38  ผู้  ท่ี  ได้ รบัประทานอาหารน้ั นม ี ผู้ ชายส่ีพัน
คน  มิได้ นับผู้หญิงและเด็ก 39  พระองค์ ตร ัสส ่ังให้ประชาชน
ไปแล้ว  ก็ เสด็จลงเรอืมาถึงเขตเมืองมักดาลา

16
พวกฟาร ิสี  หน ้าซ่ือใจคดรอ้งขอหมายสําคัญ (มก 8:10-

12)
1 พวกฟาร ิสี กับพวกสะดู สี  ได้ มาทดลองพระองค์ โดย

ขอรอ้งให ้พระองค์ สําแดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ ให ้เขา
เหน็ 2  พระองค์ จึงตรสัตอบเขาวา่ �พอตกเยน็ท่านทัง้หลาย
พูดวา่ �รุง่ขึ้นอากาศจะโปร ่งด ีเพราะฟ้าสี แดง � 3 ในเวลา
เชา้ท่านพูดวา่ � วนัน้ี จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัว�
 โอ คนหน้าซ่ือใจคด ท้องฟ้าน้ันท่านทัง้หลายยงัอาจสังเกต
รูแ้ละเข้าใจได้  แต่ หมายสําคัญแหง่กาลน้ีท่านกลับไม่ เข้าใจ 
4 คนชาติชัว่และเล่นชูแ้สวงหาหมายสําคัญ และจะไม่โปรด
ให้หมายสําคัญแก่ เขา เวน้ไว ้แต่ หมายสําคัญของโยนาห ์
ศาสดาพยากรณ์  เท่าน้ัน �  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จไปจากเขา
5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เม่ือข้ามฟากน้ันได้ ลืมเอา
ขนมปังไปด้วย

เชื้อเป็นสัญญลักษณ์แสดงถึงคําสอนท่ี ผิด (มก 8:13-
21)

6  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �จงสังเกตและระวงัเชื้อแหง่
พวกฟาร ิสี และพวกสะดู สี  ให ้ ดี � 7  เหล่ าสาวกจึงปรกึษา
กั นว ่า �เพราะเหตุ ท่ี เรามิ ได้ เอาขนมปังมา� 8 ฝ่ายพระเยซู
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ทรงทราบจึงตรสักับเขาวา่ � โอ  ผู้  มี ความเชื่อน้อย  เหตุ ไฉน
พวกท่านจึงปรกึษากันและกันถึงเรือ่งไม่ ได้ เอาขนมปังมา
9 ท่านยงัไม่ เข ้าใจและจําไม่ ได้  หรอื เรือ่งขนมปังหา้ก้อนกับ
คนหา้พันคนน้ัน ท่านเก็ บท ่ีเหลือได้ ก่ี  กระบุง 10 หรอืขนม
ปังเจ็ ดก ้อนกับคนส่ีพันคนน้ัน ท่านเก็ บท ่ีเหลือได้ ก่ี  กระบุง 
11 เป็นไฉนพวกท่านถึงไม่ เข ้าใจวา่ เรามิ ได้  พู  ดก ั บท ่านด้วย
เรือ่งขนมปัง  แต่  ได้ วา่ให้ท่านระวงัเชื้อแหง่พวกฟาร ิสี และ
พวกสะดู สี  ให ้ ดี � 12  แล ้วพวกสาวกก็ เข ้าใจวา่  พระองค์  มิได้ 
ตร ัสส ่ังเขาให้ระวงัเชื้อขนมปัง  แต่  ให ้ระวงัคําสอนของพวก
ฟาร ิสี และพวกสะดู สี 

การยอมรบัอนัยิง่ใหญ่ของเปโตร
13 ครัน้พระเยซู เสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาร ียาฟ ีลิป

ปี  พระองค์ จึงตรสัถามพวกสาวกของพระองค์ วา่ �คนทัง้
หลายพู ดก ั นว ่าเราซ่ึงเป็นบุตรมนษุย์คือผู้ ใด � 14 เขาจึง
ทูลตอบวา่ �บางคนวา่เป็นยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา  แต่ บาง
คนวา่เป็นเอลียาห์ และคนอื่ นว ่าเป็นเยเรมีย์ หรอืเป็นคน
หน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์� 15  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่
� แล ้วพวกท่านเล่าวา่เราเป็นผู้ ใด � 16  ซี โมนเปโตรทูลตอบ
วา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ อยู ่�

พระครสิต์เป็นรากฐานแหง่ครสิตจั กร 
17  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ซี โมนบุตรโยนาเอย๋ ท่าน

ก็ เป็นสุข เพราะวา่เน้ือหนังและโลห ิตม ิ ได้  แจ ้งความน้ี แก่  
ท่าน  แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให ้
ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยวา่ ท่านคือเปโตร และบนศิ 
ลาน ้ีเราจะสรา้งคริสตจักรของเราไว้ และประตู แห ่งนรก
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จะมีชยัต่อครสิตจั กรน ้ั นก ็ หามิได้ 19 เราจะมอบลู กก ุญแจ
ของอาณาจักรแหง่สวรรค์ ให ้ ไว ้ แก่ ท่านท่าน จะผูกมัดสิง่ใด
ในโลก  สิ ่งน้ั นก ็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิง่ใด
ในโลก  สิ ่งน้ันจะถูกปล่อยในสวรรค์� 20  แล ้วพระองค์ทรง
กําชบัหา้มเหล่าสาวกของพระองค์  มิ  ให ้บอกผู้ใดวา่  พระองค์ 
ทรงเป็นพระเยซูพระครสิต์ ผู้  น้ัน 

 พระ เยซู ทรง พยากรณ์ ถึง การ ตรงึ บน ไม้ กางเขน และ
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ (มก 8:31-38;  ลก 9:22-
27)

21  ตัง้แต่ เวลาน้ันมา  พระเยซู ทรงเริม่เผยแก่ เหล่ าสาวก
ของพระองค์ วา่  พระองค์ จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และ
จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ ใหญ่ และ
พวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย์ จนต้องถูกประหาร
เสีย  แต่ ในว ันที ่สามจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ 22 ฝ่าย
เปโตรเอามือจับพระองค์ เริ ่มท ูลท้วงพระองค์ วา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  ให ้ เหตุการณ์ น้ันอยู่หา่งไกลจากพระองค์ เถิด อยา่ให้
เป็นอยา่งน้ันแก่ พระองค์  เลย � 23  พระองค์ จึงหนัพระพักตร์
ตรสักับเปโตรวา่ �อา้ยซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา  เจ้ า
เป็นเครือ่งกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิ ได้ คิดตามพระดํารขิอง
พระเจ้า  แต่ ตามความคิดของมนษุย�์ 24 ขณะน้ันพระเยซู
จึงตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ วา่ �ถ้าผู้ใดใครต่ามเรา
มา  ให ้ ผู้ น้ันเอาชนะตัวเอง และรบักางเขนของตนแบกและ
ตามเรามา 25 เพราะวา่ผู้ใดใครจ่ะเอาชวีติของตนรอด  ผู้ 
น้ันจะเสียชวีติ  แต่  ผู้ ใดจะเสียชวีติของตนเพราะเหน็แก่ เรา 
 ผู้ น้ันจะได้ ช ีวติรอด 26 เพราะถ้าผู้ใดจะได้ สิ ่งของสิน้ทัง้โลก
 แต่ ต้องสูญเสียจิตวญิญาณของตน  ผู้ น้ันจะได้ ประโยชน์  
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อะไร หรอืผู้ น้ันจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวญิญาณของตน
กลับคืนมา 27  เหตุ วา่บุตรมนษุย์จะเสด็จมาด้วยสงา่ราศี 
แห ่งพระบิดา และพรอ้มด้วยเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์
เม่ือน้ันพระองค์จะประทานบําเหน็จแก่ ทุ กคนตามการกระ
ทําของตน 28 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ในพวก
ท่านท่ียนือยู ่ท่ีน่ี  มี บางคนท่ียงัจะไม่ รู ้รสความตาย จนกวา่
จะได้ เห ็นบุตรมนษุยเ์สด็จมาในราชอาณาจักรของท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระครสิต์

1 ครัน้ล่วงไปได้หกวนัแล้ว  พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ
และยอหน์น้องชายของยากอบ ขึ้นภูเขาสูงแต่ ลําพัง 2  แล ้ว
พระกายของพระองค์ ก็  เปล ี่ยนไปต่อหน้าเขา  พระพักตร ์ของ
พระองค์ ก็ ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์  ฉลองพระองค์  ก็ ขาว
ผ่องดุจแสงสวา่ง 3  ดู  เถิด โมเสสและเอลียาห ์ก็ มาปรากฏ
แก่พวกสาวกเหล่าน้ัน กําลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ 4 ฝ่าย
เปโตรทูลพระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ซ่ึงพวกข้าพระองค์ 
อยู ่ ท่ีน่ี  ก็ดี ถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ พวกข้าพระองค์จะ
ทําพลับพลาสามหลังท่ี น่ี สําหรบัพระองค์หลังหน่ึง สําหรบั
โมเสสหลังหน่ึง สําหรบัเอลียาห์หลังหน่ึง� 5 เปโตรทูลยงั
ไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด  ก็ บังเกิ ดม ีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้
 แล ้วดู เถิด  มี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆน้ั นว ่า �ท่านผู้ 
น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านผู้ น้ี  มาก จงฟังท่าน
เถิด� 6 ฝ่ายพวกสาวกเม่ือได้ย ินก ็ซบหน้ากราบลงกลัวยิง่
นัก 7  พระเยซู จึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตร ัสว ่า �จงลุก
ขึ้นเถิด อยา่กลัวเลย� 8 เม่ือเขาเงยหน้าดู ก็  ไม่  เห ็นผู้ ใด  
เห ็นแต่ พระเยซู  องค์  เดียว 9  ขณะท่ี ลงมาจากภู เขา  พระเยซู 
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ตรสักําชบัเหล่าสาวกวา่ �นิ มิ ตซ่ึงพวกท่านได้ เห ็นน้ัน อยา่
บอกเล่าแก่ ผู้ ใดจนกวา่บุตรมนษุย์จะฟ้ืนขึ้นมาจากความ
ตาย� 10  เหล่ าสาวกก็ทูลถามพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพวก
ธรรมาจารย์ จึงวา่ เอลียาห์จะต้องมาก่อน� 11  พระเยซู 
ตรสัตอบเขาวา่ �เอลียาห์ต้องมาก่อนจรงิ และทําให ้สิ ่งทัง้
ปวงคืนสู่สภาพเดิม 12  แต่ เราบอกแก่ท่านทัง้หลายวา่ เอลี
ยาห์น้ันได้มาแล้ว และเขาหารูจั้กท่านไม่  แต่ เขาใครทํ่าแก่
ท่านอยา่งไร เขาก็ ได้ กระทําแล้ว ส่วนบุตรมนษุย์จะต้องทน
ทุกข์จากเขาเชน่เดียวกัน� 13  แล ้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจวา่
พระองค์ ได้ ตรสัแก่เขาเล็งถึงยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา

อคัรสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ์าํนาจท่ีจะรกัษา (มก 9:14-
29;  ลก 9:37-43)

14 ครัน้พระเยซู กับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว  มี ชาย
คน หน่ึง มา หา พระองค์ คุ ก เข่า ลง ต่อ พระองค์ และ ทูล วา่
15 � พระองค์  เจ้าข้า ขอ ทรง พระ เมตตา แก่ บุ ตร ชาย ของ
ข้าพระองค์ ด้วยวา่เขาเป็นคนบ้า  มี  ความทุกข์ เวทนามาก
เพราะเคยตกไฟตกน้ําบ่อยๆ 16 ข้าพระองค์ ได้ พาเขามาหา
พวกสาวกของพระองค์  แต่ พวกสาวกน้ั นร ักษาเขาให้หาย
ไม่ ได้ � 17  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � โอ คนในยุคท่ีขาดความ
เชื่อและมี ทิฐิ  ชัว่ เราจะต้องอยู่กั บท ่านทัง้หลายนานเท่าใด
เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพาเด็กน้ันมาหา
เราท่ี น่ี  เถิด � 18  พระเยซู จึงตรสัสําทับผี น้ัน มั นก ็ออกจาก
เขา เด็ กก ็หายเป็นปกติ ตัง้แต่ เวลาน้ันเอง 19 ภายหลังเหล่า
สาวกมาหาพระเยซูเป็นส่วนตั วท ูลถามวา่ � เหตุ ไฉนพวก
ข้าพระองค์ขับผีน้ันออกไม่ ได้ � 20  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่
�เพราะเหตุพวกท่านไม่ มี  ความเชื่อ ด้วยเราบอกความจรงิ
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แก่ท่านทัง้หลายวา่ ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผัก
กาดเมล็ดหน่ึง ท่านจะสัง่ภูเขาน้ี วา่ �จงเล่ือนจากท่ี น่ี ไปท่ี 
โน่น � มั นก จ็ะเล่ือน และไม่ มี  สิ ่งใดท่ี เป็นไปไม่ได้ สําหร ับท ่าน
เลย 21  แต่  ผี  ชน ิดน้ีจะไม่ยอมออก เวน้ไว้โดยการอธษิฐาน
และการอดอาหาร�

 พระ เยซู ทรง พยากรณ์ อ ีก ครัง้ ถึง การ ทรยศ พระองค์
การสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ (มก 9:30-32;  ลก 
9:43-45)

22 ครัน้พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ ในแควน้กาลิลี
 พระเยซู จึงตรสั กับเขาวา่ � บุ ตรมนษุย์จะ ต้อง ถูกทรยศ
ให ้อยู ่ในเงื้อมมือของคนทัง้หลาย 23 และเขาทัง้หลายจะ
ประหารชวีติ ท่านเสีย ในว ันที ่สามท่านจะกลับ ฟ้ืนขึ้นมา
ใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ ยิง่นัก 

การอศัจรรยเ์รือ่งเงนิค่าบํารุงพระว ิหาร 
24 เม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกมาถึงเมืองคาเปอรนาอุม

แล้ว พวกคนเก็บค่าบํารุงพระวหิารมาหาเปโตรถามวา่ � 
อาจารย ์ของท่านไม่เสียค่าบํารุงพระวหิารหรอื� 25 เปโตร
ตอบวา่ � เสีย � เม่ือเปโตรเข้าไปในเรอืน  พระเยซู ทรงกันเขา
ไว้  แล ้วตร ัสว ่า � ซี โมนเอย๋ ท่านคิดเหน็อยา่งไร  กษัตรยิ ์ของ
แผ่นดินโลกเคยเก็บส่วยและภาษีจากผู้ ใด จากโอรสของ
พระองค์เองหรอืจากผู้ อื่น � 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ วา่ � 
เก ็บจากผู้ อื่น �  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าเชน่น้ันโอรสก็ 
ไม่ ต้องเสีย 27  แต่ เพื่ อม ิ ให ้เราทัง้หลายทําใหเ้ขาสะดุด ท่าน
จงไปตกเบ็ดท่ี ทะเล เม่ือได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ ให ้เปิดปาก
มัน  แล ้วจะพบเงนิแผ่นหน่ึง จงเอาเงนิน้ันไปจ่ายให ้แก่ เขา
สําหรบัเรากั บท ่านเถิด�
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 พระเยซู ทรงอธบิายถึงผู้ เป็นใหญ่  ท่ีสุด (มก 9:33-37;  
ลก 9:46-48)

1 ในเวลาน้ันเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลวา่ �ใครเป็น
ใหญ่ ท่ี สุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์� 2  พระเยซู จึงทรงเรยีก
เด็กเล็กๆคนหน่ึงมาให ้อยู ่ท่ามกลางเขา 3  แล ้วตร ัสว ่า �เรา
บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ถ้าพวกท่านไม่ กล ับใจ
เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแหง่สวรรค์ ไม่
ได้  เลย 4  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็ก
คนน้ี  ผู้ น้ันจะเป็นใหญ่ ท่ี สุดในอาณาจักรแหง่สวรรค์ 5 ถ้าผู้
ใดจะรบัเด็กเล็กเชน่น้ีคนหน่ึงในนามของเรา  ผู้ น้ั นก ็รบัเรา
6  แต่  ผู้ ใดจะทําผู้เล็กน้อยเหล่าน้ีคนหน่ึงท่ีเชื่อในเราให ้หลง
ผิด ถ้าเอาหนิโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ันถ่วงเสียท่ีทะเลลึ กก ็ ดี
กวา่ 7  วบิัติ  แก่ โลกน้ีด้วยเหตุ ให ้ หลงผิด ถึงจําเป็นต้องมี เหตุ  
ให ้ หลงผิด  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  ก่อเหตุ  ให ้ เก ิดความหลงผิดน้ัน
8  ด้วยเหตุน้ี ถ้ามือหรอืเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จง
ตัดออกและโยนมันทิง้เสียจากท่าน ซ่ึงท่านจะเข้าสู่ ช ีว ิตด 
้วยมือและเท้าด้วนย ังด ีกวา่มีสองมือสองเท้า และต้องถูก
ทิง้ในไฟซ่ึงไหม้ อยู ่ เป็นนิตย ์ 9 ถ้าตาของท่านทําใหท่้านหลง
ผิด จงควกัออกและโยนมันทิง้เสียจากท่าน ซ่ึงท่านจะเข้าสู่ 
ช ีว ิตด ้วยตาข้างเดียวย ังด ีกวา่มีสองตาและต้องถูกทิง้ไปใน
ไฟนรก 10 จงระวงัให ้ดี อยา่ดูหมิน่ผู้เล็กน้อยเหล่าน้ีสักคน
หน่ึง ด้วยเรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายวา่ บนสวรรค์ ทูตสวรรค์ 
ประจําของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
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คําอุปมาเก่ียวกับแกะท่ีหลงหาย ( ลก 15:1-7)
11 เพราะวา่บุตรมนษุย ์ได้ เสด็จมาเพื่อชว่ยผู้ซ่ึงหลงหาย

ไปน้ันให ้รอด 12 ท่านทัง้หลายคิดเหน็อยา่งไร ถ้าผู้ หน ่ึ งม 
ีแกะอยู่รอ้ยตัว และตัวหน่ึงหลงหายไปจากฝูง  ผู้ น้ันจะไม่
ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว ้แล ้วขึ้นไปบนภูเขาเท่ียวหาตั วท ่ีหาย
น้ันหรอื 13 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าเขาพบแกะตั 
วน ้ัน เขาจะชื่นชมยนิดียิง่กวา่ท่ี มี แกะเก้าสิบเก้าตั วท ่ี มิได้ 
หลงหายน้ัน 14อยา่งน้ันแหละ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์  ไม่ ทรงปรารถนาให ้ผู้ เล็กน้อยเหล่าน้ีสักคนหน่ึง
พินาศไปเลย

 การปฏิบัติ ต่อพี่น้องท่ีทําผิดต่อท่าน
15 หากวา่พี่น้องของท่านผู้ หน ่ึงทําการละเมิดต่อท่าน จง

ไปแจ้งความผิดบาปน้ันแก่เขาสองต่อสองเท่าน้ัน ถ้าเขา
ฟังท่าน ท่านจะได้ พี่ น้องคืนมา 16  แต่ ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จง
นําคนหน่ึงหรอืสองคนไปด้วย  ให ้เป็นพยานสองสามปาก
เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่าน้ัน
จงไปแจ้งความต่อคริสตจั กร  แต่ ถ้าเขายงัไม่ฟังคริสตจั 
กรอ ี กก ็ ให ้ถือเสียวา่ เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บ
ภาษี 18 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  สิ ่งใดซ่ึงท่าน
จะผูกมัดในโลก  ก็ จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิง่ซ่ึงท่านจะ
ปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์

พระสัญญาสําหรบัการอธษิฐานรว่มกัน
19 เรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายอ ีกวา่ ถ้าในพวกท่านท่ี อยู ่ใน

โลกสองคนจะรว่มใจกันขอสิง่หน่ึงสิง่ใด พระบิดาของเรา
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ก็ จะทรงกระทําให้ 20 ด้วยวา่มีสองสาม
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คนประชุมกั นที ่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยูท่่ามกลางเขา
ท่ี น่ัน �

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบัการยกโทษ (มก 11:25;  
ลก 17:3-4)

21 ขณะน้ันเปโตรมาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า หาก
พี่ น้องของข้าพระองค์จะกระทําผิดต่อข้าพระองค์ เรือ่ยไป 
ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสั กก ่ี ครัง้ ถึงเจ็ดครัง้
หรอื� 22  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เรามิ ได้ วา่เพียงเจ็ดครัง้
เท่าน้ัน  แต่  เจ ็ดสิบครัง้คูณด้วยเจ็ด 23  เหตุ  ฉะน้ัน อาณาจักร
แหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนกษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงทรงประสงค์จะ
คิดบัญชกัีบผู้ รบัใช ้ของท่าน 24 เม่ือตัง้ต้นทําการน้ัน เขาพา
คนหน่ึงซ่ึงเป็นหน้ี หน ่ึงหม่ืนตะลันต์มาเฝ้า 25  เจ้ านายของ
เขาจึงสัง่ให้ขายตั วก ั บท ้ังภรรยาและลูก และบรรดาสิง่ของ
ท่ีเขามี อยู ่น้ันเอามาใช ้หน้ี เพราะเขาไม่ มี เงนิจะใช ้หน้ี 26  
ผู้รบัใช ้ ลูกหน้ี  ผู้ น้ันจึงกราบลงนมัสการท่านวา่ �ข้าแต่ ท่าน 
ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด  แล ้วข้าพเจ้าจะใช ้หน้ี  ทัง้สิน้ 
� 27  เจ้ านายของผู้ รบัใช ้ ผู้ น้ั นม ีพระทัยเมตตา โปรดยก
หน้ีปล่อยตัวเขาไป 28  แต่  ผู้รบัใช ้ ผู้ น้ันออกไปพบคนหน่ึง
เป็นเพื่อนผู้ รบัใช ้ ด้วยกัน ซ่ึงเป็นหน้ีเขาอยู ่หน ่ึงรอ้ยเดนา
ร ิอนั จึงจับคนน้ันบีบคอวา่ �จงใช ้หน้ี  ให ้ ข้า � 29 เพื่อนผู้ 
รบัใช ้ ผู้ น้ันได้กราบลงแทบเท้าออ้นวอนวา่ �ขอโปรดอดทน
ต่อข้าพเจ้าเถิด  แล ้วข้าพเจ้าจะใช ้หน้ี  ทัง้สิน้ � 30  แต่ เขา
ไม่ ยอม จึงนําผู้ รบัใช ้ ลูกหน้ี น้ันไปขังคุกไว้ จนกวา่จะใช้เงนิ
น้ัน 31 ฝ่ายพวกเพื่อนผู้ รบัใช ้เม่ือเหน็เหตุ การณ์  เชน่น้ัน  
ก็ พากันสลดใจยิง่นัก จึงนําเหตุ การณ์ ทัง้ปวงไปกราบทูล
เจ้านายของพวกตน 32  แล ้วเจ้านายของเขาจึงทรงเรยีก
ผู้ รบัใช ้น้ันมาสัง่วา่ � โอ  เจ้ าผู้ รบัใช ้ ชัว่ เราได้โปรดยกหน้ี 
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ให ้ เจ้ าหมด เพราะเจ้าได้ออ้นวอนเรา 33  เจ้ าควรจะเมตตา
เพื่อนผู้ รบัใช ้ ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิ ใช ่ หรอื � 34  
แล ้วเจ้านายของเขาก็ กร ้ิวจึงมอบผู้น้ันไว ้แก่  เจ้าหน้าท่ี  ให ้ 
ทรมาน จนกวา่จะใช ้หน้ี  หมด 35พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอยา่งน้ัน ถ้าหากวา่
ท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให ้แก่  พี่ น้องของท่าน
ด้วยใจกวา้งขวาง�

19
 พระเยซู ทรงเสด็จจากแควน้กาลิลี เข้าสู่  แคว ้นยูเดีย

1 ต่อ มา เม่ือ พระ เยซู ตรสั ถ้อยคํา เหล่า น้ี เสรจ็ แล้ว  
พระองค์  ได้ เสด็จจากแควน้กาลิลี  เข ้าไปในเขตแดนแควน้
ยูเดียฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 2 ฝูงชนเป็ นอ ันมากได้
ตามพระองค์ ไป  แล ้วพระองค์ทรงรกัษาโรคของเขาให้หาย
ท่ี น่ัน 

 พระเยซู ทรงชีแ้จงถึงเรือ่งการหยา่รา้ง (มธ 5:31-32;
มก 10:1-12;  ลก 16:18)

3 พวกฟาร ิสี มาทดลองพระองค์ทูลถามวา่ � ผู้ ชายจะหยา่
ภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ ตาม เป็นการถูกต้องตามพ
ระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ � 4  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �พวก
ท่านไม่ ได้ อา่นหรอืวา่ พระผู้ทรงสรา้งมนษุย ์แต่เดิม � ได้ 
ทรงสรา้งพวกเขาให้เป็นชายและหญิง� 5 และตร ัสว ่า � 
เพราะเหตุน้ี  ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน
อยูกั่บภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� 6 เขา
จึงไม่เป็นสองต่อไป  แต่ เป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน  เหตุ ฉะน้ันซ่ึง
พระเจ้าได้ทรงผูกพั นก ันแล้ว อยา่ให ้มนษุย ์ ทําให ้พรากจาก
กันเลย� 7 เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ �ถ้าอยา่งน้ันทําไม
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โมเสสได้สัง่ให้ทําหนังสือหยา่ให ้ภรรยา  แล้วก็ หยา่ได้� 8  
พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ �โมเสสได้ ยอมให ้ท่านทัง้หลายหยา่
ภรรยาของตน เพราะใจท่านทัง้หลายแข็งกระด้าง  แต่ เม่ือ
เดิมมิ ได้ เป็นอยา่งน้ัน 9 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้หลายวา่  ผู้ ใด
หยา่ภรรยาของตนเพราะเหตุ ต่างๆ  เวน้แต่  เป็นชู ้กับชายอื่น
แล้วไปมีภรรยาใหม่ ก็  ผิดประเวณี และผู้ใดรบัหญิงท่ีหยา่
แล้ วน ้ันมาเป็นภรรยาก็ ผิดประเวณี  ด้วย � 10 พวกสาวก
ของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ �ถ้ากรณีของฝ่ายชายต้องเป็น
เชน่น้ั นก ับภรรยาของเขา การสมรสก็ ไม่ดี  เลย � 11  พระองค์ 
ทรงตอบเขาวา่ � มิใช ่ ทุ กคนจะรบัประพฤติตามข้อ น้ี ได้  
เวน้แต่  ผู้  ท่ี ทรงให ้ประพฤติ  ได้ 12 ด้วยวา่ผู้ ท่ี เป็นขั นที  ตัง้แต่ 
กําเนิดจากครรภ์มารดาก็ มี  ผู้  ท่ี  มนษุย ์กระทําให้เป็นขั นที  ก็  
มี  ผู้  ท่ี กระทําตัวเองใหเ้ป็นขั นที เพราะเหน็แก่อาณาจักรแหง่
สวรรค์ ก็  มี ใครถือได้ ก็  ให ้ถือเอาเถิด�

 พระเยซู ทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16;  ลก 
18:15-17)

13 ขณะ น้ัน เขา พา เด็ก เล็กๆ มา หา พระองค์ เพื่อ จะ ให ้
พระองค์ ทรงวางพระหตัถ์และอธษิฐาน  แต่  เหล่ าสาวกก็
หา้มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซูตร ัสว ่า �จงยอมให้เด็กเล็กๆ
เข้า มา หา เรา อยา่ หา้ม เขา เลย เพราะ วา่ อาณาจักร แหง่
สวรรค์ยอ่มเป็นของคนเชน่เด็กเหล่าน้ัน� 15 เม่ือพระองค์
ทรงวางพระหตัถ์บนเด็กเหล่าน้ันแล้ว  ก็ เสด็จไปจากท่ี น่ัน 

เรือ่งเศรษฐี หนุ่ม (มก 10:17-30;  ลก 10:25-30)
16  ดู  เถิด  มี คน หน่ึง มา ทูล พระองค์ วา่ �ท่าน อาจารย ์

ผู้  ประเสรฐิ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทํา ดี ประการ ใด จึง จะ ได้ ช ีว ิ
ตน ิรนั ดร�์ 17  พระองค์ ตรสั ตอบ เขา วา่ �ท่าน เรยีก เรา
วา่ประเสรฐิทําไมเล่า  ไม่มี  ผู้ ใดประเสรฐินอกจากพระองค์
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เดียวคือพระเจ้า  แต่ ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชวีติ  ก็  ให ้
ถือรกัษาพระบัญญั ติ  ไว ้� 18 คนน้ัน ทูล ถามพระองค์ วา่ 
�คือพระบัญญั ติ ข้อใดบ้าง�  พระเยซู ตร ัสว ่า �อยา่กระทํา
การฆาตกรรม อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา อยา่ลักทรพัย์
อยา่เป็นพยานเท็จ 19 จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน
และจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง� 20 คนหนุ่ มน ้ันทูล
พระองค์ วา่ �ข้อเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้ถือรกัษาไว ้ทุ กประการ
ตัง้แต่เป็นเด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายงัขาดอะไรอ ีกบ ้าง� 21  พระ
เยซู ตรสัแก่เขาวา่ �ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ ท่ี ทําจนครบถ้ วน 
จงไปขายบรรดาสิง่ของซ่ึงท่านมี อยู ่แจกจ่ายให้คนอนาถา  
แล ้ วท ่านจะมี ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์  แล ้วจงตามเรามา�
22 เม่ือคนหนุ่มได้ยนิถ้อยคําน้ันเขาก็ออกไปเป็นทุกข์ เพราะ
เขามี ทรพัย ์ สิ ่งของเป็ นอ ันมาก 23  พระเยซู ตรสักับเหล่า
สาวกของพระองค์ วา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย
วา่  คนมัง่มี  จะเข้ าในอาณาจักรแหง่สวรรค์ ก็  ยาก 24 เรา
บอกท่านทัง้หลายอ ีกวา่ ตั วอ ูฐจะลอดรู เข ็มก็งา่ยกวา่คนมั ่
งม ี จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า� 25 เม่ือพวกสาวกของ
พระองค์ ได้ ย ินก ็ประหลาดใจมาก จึงทูลวา่ �ถ้าอยา่งน้ัน
ใครจะรอดได้� 26  พระเยซู ทอดพระเนตรดูพวกสาวกและ
ตรสักับเขาวา่ �ฝ่ายมนษุยย์อ่มเป็นไปไม่ ได้  แต่ พระเจ้าทรง
กระทําให ้เป็นไปได้  ทุกสิง่ �

บรรดาอคัรสาวกจะพิพากษาอสิราเอลสิบสองตระกูล
27  แล ้วเป โตร ทูล พระองค์ วา่ � ดู  เถิด ข้า พระองค์ ทัง้

หลายได้สละสิง่สารพัด และได้ ติ ดตามพระองค์ มา พวกข้า
พระองค์จึงจะได้อะไรบ้าง� 28  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เรา
บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ในโลกใหม่คราวเม่ื อบ ุ
ตรมนษุย์จะน่ังบนพระท่ีน่ังแหง่สงา่ราศีของพระองค์ น้ัน 
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พวกท่านท่ี ได้  ติ ดตามเรามาจะได้น่ังบนบัลลั งก ์ สิ บสองท่ี
พิพากษาชนอสิราเอลสิบสองตระกูล 29  ทุ กคนท่ี ได้ สละ
บ้านหรอืพี่น้องชายหญิงหร ือบ ิดามารดาหรอืภรรยาหร ือบ 
ุตรหรอืท่ี ดิน เพราะเหน็แก่นามของเรา  ผู้ น้ันจะได้ผลรอ้ย
เท่า และจะได้ ช ีว ิตน รินัดรเ์ป็นมรดก 30  แต่  มี หลายคนท่ีเป็น
คนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และท่ีเป็นคนสุดท้าย
จะกลับเป็นคนต้น�

20
คําอุปมาเก่ียวกับคนงานในสวนองุน่

1 �ด้วยวา่อาณาจักรแหง่สวรรค์ เปรยีบเหมือนเจ้าของ
บ้านคนหน่ึงออกไปจ้างคนทํางานในสวนองุน่ของตนแต่
เวลาเชา้ตรู่ 2 ครัน้ตกลงกั บลู กจ้างวนัละเดนาริอนัแล้ว
จึงใช ้ให ้ไปทํางานในสวนองุน่ของเขา 3 พอเวลาประมาณ
สามโมงเชา้  เจ้ าของบ้านก็ออกไปอกี  เห ็นคนอื่นยนือยู ่
เปล ่าๆกลางตลาด 4 จึงพู ดก ับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายจง
ไปทํางานในสวนองุน่ด้วยเถิด เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่าน
ตามสมควร�  แล ้วเขาก็พากันไป 5 พอเวลาเท่ียงวนัและ
เวลาบ่ายสามโมง  เจ้ าของบ้านก็ออกไปอกี ทําเหมือนก่อน
6 ประมาณบ่ายหา้โมงก็ออกไปอกีครัง้หน่ึง พบอกีพวกหน่ึง
ยนือยู ่เปล ่าๆจึงพู ดก ับเขาวา่ �พวกท่านยนือยู ่ท่ี น่ี  เปล ่าๆ
ตลอดวนัทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านวา่ �เพราะไม่ 
มี ใครจ้างพวกข้าพเจ้า�  เจ้ าของบ้านบอกพวกเขาวา่ �ท่าน
ทัง้หลายจงไปทํางานในสวนองุน่ด้วยเถิด และท่านจะได้
รบัค่าจ้างตามสมควร� 8 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ําเจ้าของสวน
องุน่ จึงสัง่ เจ้าพนักงานวา่ �จงเรยีกคนทํางานมาและให้
ค่าจ้างแก่ เขา  ตัง้แต่ คนมาทํางานสุดท้าย จนถึงคนท่ีมา
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แรก� 9  คนที ่มาทํางานเวลาประมาณบ่ายหา้โมงน้ัน  ได้ 
ค่าจ้างคนละหน่ึงเดนาร ิอนั 10 ส่วนคนท่ีมาทีแรกนึกวา่
เขาคงจะได้มากกวา่น้ัน  แต่  ก็ได้ คนละหน่ึงเดนารอินัเหมือน
กัน 11 เม่ือเขารบัเงนิไปแล้ วก ็บ่นต่อวา่เจ้าของบ้าน 12  วา่ 
�พวกท่ีมาสุดท้ายได้ทํางานชัว่โมงเดียว และท่านได้ ให ้ค่า
จ้างแก่เขาเท่ากั นก ับพวกเราท่ีทํางานตรากตราํกลางแดด
ตลอดวนั� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตอบแก่คนหน่ึงในพวกน้ั 
นว ่า �สหายเอย๋ เรามิ ได้ โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเรา
แล้ วว ันละหน่ึงเดนารอิ ันม ิ ใช ่ หรอื 14 รบัค่าจ้างของท่านไป
เถิด เราพอใจจะให ้คนที ่มาทํางานหลังท่ีสุดน้ันเท่ากั นก ั บท 
่าน 15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับสิง่ท่ีเป็นของเราเองน้ัน
ไม่ ถู กต้องตามพระราชบัญญั ติ  หรอื ทําไมท่านอจิฉาตารอ้น
เม่ือเหน็เราใจดี� 16 อยา่งน้ันแหละคนท่ีเป็นคนสุดท้ายจะ
กลับเป็นคนต้น และคนท่ีเป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย
ด้วยวา่ผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิก็ มาก  แต่  ผู้  ท่ี ทรงเลือกก็ น้อย �

 พระ เยซู ทรง พยากรณ์ อ ีก ครัง้ ถึง การ ทรยศ พระองค์
การสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ (มธ 12:38-42;
16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34;  ลก 18:31-34)

17 เม่ือพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ขณะอยู่
ตามหนทางได้พาเหล่าสาวกสิบสองคนไปแต่ ลําพัง และ
ตรสั กับ เขา วา่ 18 � ดู  เถิด เรา ทัง้ หลาย จะ ขึ้น ไป ยงั กรุง
เยรูซาเล็ม และบุตรมนษุย์จะถูกทรยศให ้อยู ่กับพวกปุโรหติ
ใหญแ่ละพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่าน้ันจะปรบัโทษท่าน
ถึงตาย 19 และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ ให ้เยาะเยย้
เฆ่ียนตี และใหต้รงึไว ้ท่ี  กางเขน และว ันที ส่ามท่านจึงจะกลับ
ฟ้ืนขึ้นมาใหม่�

มารดาคนหน่ึงทูลขอความยิง่ใหญ่ ให ้ แก่  บุ ตรชายของ
นาง (มก 10:35-45)
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20ขณะน้ันมารดาของบุตรแหง่เศเบดีพาบุตรชายทัง้สอง
มาเฝ้าพระองค์  นม ัสการทูลขอสิง่หน่ึงจากพระองค์ 21  
พระองค์ จึงทรงถามนางน้ั นว ่า �ท่านปรารถนาอะไร� นาง
ทูลพระองค์ วา่ �ขอทรงโปรดอนญุาตให ้บุ ตรชายของข้า
พระองค์สองคนน้ีน่ังในราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้อง
ขวาพระหตัถ์คนหน่ึง เบื้อง ซ้ายคนหน่ึง� 22  แต่  พระเยซู 
ตรสัตอบวา่ � ท่ี ท่านขอน้ันท่านไม่ เข้าใจ ถ้วยซ่ึงเราจะด่ื มน 
ั ้นท่านจะด่ืมได้ หรอื และบัพติศมาน้ันซ่ึงเราจะรบั ท่านจะ
รบัได้ หรอื � เขาทูลพระองค์ วา่ �พวกข้าพระองค์ ทําได้ � 23  
พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �ท่านจะด่ืมจากถ้วยของเรา และรบั
บัพติศมาด้วยบัพติศมาท่ีเราจะร ับก ็ จรงิ  แต่ ซ่ึงจะน่ังข้าง
ขวาและข้างซ้ายของเราน้ัน  ไม่ใช ่ พน ักงานของเราท่ีจะมอบ
ให้  แต่ พระบิดาของเราได้ทรงเตรยีมไว้สําหรบัผู้ ใด  ก็ จะให ้
แก่  ผู้  น้ัน � 24 เม่ือสาวกสิบคนน้ันได้ยนิแล้ว พวกเขาก็ มี 
ความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนน้ัน 25  พระเยซู ทรงเรยีกเขาทัง้
หลายมาตร ัสว ่า �ท่านทัง้หลายรู ้อยู ่ วา่  ผู้ ครองของคนต่าง
ชาติยอ่มเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ ใหญ่ ทัง้หลายก็ ใช ้อาํนาจ
บังคับ 26  แต่ ในพวกท่านหาเป็นอยา่งน้ันไม่ ถ้าผู้ใดใครจ่ะ
ได้ เป็นใหญ่ ในพวกท่าน  ผู้ น้ันจะต้องเป็นผู้ ปรนนิบัติ ท่านทัง้
หลาย 27 ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้นในพวกท่าน  ผู้ 
น้ันจะต้องเป็นผู้ รบัใช ้ของพวกท่าน 28 อยา่งท่ี บุ ตรมนษุย ์
มิได้ มาเพื่อรบัการปรนนิบั ติ  แต่ มาเพื่อจะปรนนิบั ติ และ
ประทานชวีติของท่านใหเ้ป็นค่าไถ่สําหรบัคนเป็ นอ ันมาก�

ชายตาบอดสองคนมองเหน็ได้ อกี (มก 10:46-52;  ลก 
18:35-43)

29 เม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยร ีโค ฝูง
ชนเป็ นอ ันมากก็ตามพระองค์ ไป 30และดู เถิด  มี ชายตาบอด
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สองคนน่ังอยู่รมิหนทาง เม่ือเขาได้ย ินว ่าพระเยซูเสด็จผ่าน
มา จึงรอ้งวา่ � โอ  พระองค์  ผู้ เป็นบุตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรง
พระเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 31 ฝ่ายประชาชนก็หา้มเขาให้
น่ิงเสีย  แต่ เขายิง่รอ้งขึ้ นอ ี กวา่ � โอ  พระองค์  ผู้ เป็นบุตรดา
วดิเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 32  พระเยซู 
จึงหยุดประทับยนือยู่ เรยีกเขามา และตร ัสว ่า �ท่านทัง้สอง
ใครจ่ะใหเ้ราทําอะไรเพื่อท่าน� 33 พวกเขาทูลพระองค์ วา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า  ขอให ้ตาของข้าพระองค์ มองเหน็ � 34  พระ
เยซู จึ งม ีพระทัยเมตตา  ก็ ทรงถูกต้องตาเขา ในทันใดน้ันตา
ของเขาก็ เห ็นได้และเขาทัง้สองได้ ติ ดตามพระองค์ ไป 

21
 พระเยซู ทรงเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรูซาเล็มอยา่งผู้ มี  ชยัชนะ 

(ศคย 9:9; มก 11:1-10;  ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน้พระองค์ กับพวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรูซาเล็ม ถึง

หมู่บ้านเบธฟายี เชงิภูเขามะกอกเทศ  แล ้วพระเยซูทรงใช้
สาวกสองคน 2 ตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงเข้าไปในหมู่บ้านท่ี อยู ่ตรง
หน้าท่าน  ทันที ท่านจะพบแม่ลาตัวหน่ึงผูกอยูกั่ บลู กของมัน
จงแก้จูงมาให ้เรา 3 ถ้ามี ผู้ ใดวา่อะไรแก่ท่านท่านจงวา่ � 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์�  แล ้วเขาจะปล่อยให้
มาทั นที � 4  เหตุการณ์ ทัง้ปวงน้ี เก ิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะ
ท่ีตรสัโดยศาสดาพยากรณ์สําเรจ็ซ่ึงวา่ 5 �จงบอกธดิาแหง่
ศิโยนวา่  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดยพระทั ยอ 
่อนสุ ภาพ ทรงแม่ ลาก ั บลู กของมัน� 6 สาวกทัง้สองคนน้ั นก ็
ไปทําตามพระเยซูตร ัสส ่ังเขาไว้ 7 จึงจูงแม่ ลาก ั บลู กของมัน
มา และเอาเส้ือผ้าของตนปูบนหลัง  แล ้วเขาให ้พระองค์ ทรง
ลาน้ัน 8 ฝูงชนเป็ นอ ันมากได้เอาเส้ือผ้าของตนปูตามถนน
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หนทาง คนอื่นๆก็ตั ดก ิง่ไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่ายฝูงชนซ่ึงเดิน
ไปข้างหน้ากับผู้ ท่ี ตามมาข้างหลั งก ็ พร ้อมกันโห่รอ้งวา่ �โฮ
ซันนาแก่ราชโอรสของดาวดิ � ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสด็จมาใน
พระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงพระเจรญิ โฮซันนา� ใน
ท่ี สูงสุด � 10 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว
ประชาชนทั ่วท ้ังกรุ งก ็พากันแตกต่ืนถามวา่ �ท่านผู้ น้ี เป็น
ผู้ ใด � 11 ฝูงชนก็ตอบวา่ � น่ี คือเยซู ศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงมา
จากนาซาเรธ็แควน้กาลิลี�

 พระ เยซู ทรงชาํระ ล้าง พระวิหาร เป็ นคร ้ัง ท่ี สอง (มก
11:15-18;  ลก 19:45-47)

12  พระเยซู จึงเสด็จเข้าไปในพระวหิารของพระเจ้า ทรง
ขับไล่บรรดาผู้ซ้ือขายในพระวหิารน้ัน และควํา่โต๊ะผู้รบัแลก
เงนิ กั บท ้ังควํา่ ท่ี น่ัง ผู้ขายนกเขาเสีย 13 และตรสักับเขา
วา่ � มี พระวจนะเขียนไว ้วา่ �นิเวศของเราเขาจะเรยีกวา่
เป็นนิเวศอธษิฐาน�  แต่  เจ้ าทัง้หลายมากระทําให ้เป็น �ถ้ํา
ของพวกโจร� � 14 คนตาบอดและคนงอ่ยพากันมาเฝ้า
พระองค์ในพระว ิหาร  พระองค์  ได้ ทรงรกัษาเขาให ้หาย 15  แต่ 
เม่ือพวกปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมาจารย ์ได้  เห ็นการมหศัจร
รย ์ท่ี  พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ได้ยนิหมู่เด็ กร ้องในพระวหิาร
วา่ �โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวดิ� เขาทัง้หลายก็พากัน
แค้นเคือง 16 และจึงทูลพระองค์ วา่ �ท่านไม่ ได้ ยนิคําท่ีเขา
รอ้งหรอื�  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ได้ ยนิแล้ว พวกท่าน
ยงัไม่เคยอา่นหรอืวา่ �จากปากของเด็ กอ ่อนและเด็กท่ีย ังด 
ูดนม ท่านก็ ได้ รบัคําสรรเสรญิอนัจรงิแท้� � 17  พระองค์  
ได้ ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทั บอย ู่ ท่ี  หมู่ 
บ้านเบธานี
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มะเด่ือถูกสาปก็ เห ่ียวแหง้ไป (มก 11:12-14, 20-24)
18 ครัน้เวลาเชา้ขณะท่ี พระองค์ เสด็จกลับไปยงักรุ งอ ีก  

พระองค์  ก็ ทรงหวิพระกระยาหาร 19 และเม่ือพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรเหน็ต้นมะเด่ือต้นหน่ึงอยู่รมิทาง  พระองค์  
ก็ ทรงดําเนินเข้าไปใกล้  เห ็นต้นมะเด่ือน้ันไม่ มี ผลมี แต่ ใบ
เท่าน้ัน จึงตรสักับต้นมะเด่ือน้ั นว ่า � เจ้ าจงอยา่มีผลอกีต่อ
ไป� ทันใดน้ันต้นมะเด่ื อก ็ เห ี่ยวแหง้ไป 20ครัน้เหล่าสาวกได้ 
เห ็ นก ็ ประหลาดใจ  แล ้ วว ่า �เป็นอยา่งไรหนอต้นมะเด่ือจึง
เหีย่วแหง้ไปในทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ �เรา
บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ถ้าท่านมีความเชื่อและมิ 
ได้  สงสัย ท่านจะกระทําได้เช ่นที เ่ราได้กระทําแก่ต้นมะเด่ือน้ี 
ยิง่กวา่น้ัน  ถึงแม้ ท่านจะสัง่ภูเขาน้ี วา่ �จงถอยไปลงทะเล� 
ก็ จะสําเรจ็ได้ 22  สิ ่งสารพัดซ่ึงท่านอธษิฐานขอด้วยความ
เชื่อ ท่านจะได้�

 พระเยซู กับสิทธอิาํนาจของพระองค์ (มก 11:27-33;  ลก 
20:1-8)

23 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวหิารในเวลาท่ีทรงสัง่
สอนอยู่ พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ ของประชาชนมา
หาพระองค์ ทูลถามวา่ �ท่านมี สิทธ ิอนั ใด จึง ได้ ทํา เชน่ น้ี
ใครให ้สิทธ ิ น้ี  แก่  ท่าน � 24  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราจะ
ถามท่านทัง้หลายสักข้อหน่ึ งด ้วย ซ่ึงถ้าท่านบอกเราได้ เรา
จะบอกท่านเหมือนกั นว ่าเรากระทําการน้ีโดยสิทธิอนัใด
25 คื อบ ัพติศมาของยอหน์น้ันมาจากไหน มาจากสวรรค์
หรอืจากมนษุย�์ เขาได้ปรกึษากั นว ่า �ถ้าเราจะวา่ �มา
จากสวรรค์� ท่านจะถามเราวา่ � เหตุ ไฉนท่านจึงไม่เชื่อ
ยอหน์เล่า� 26  แต่ ถ้าเราจะวา่ �มาจากมนษุย�์ เราก็ กล ัว
ประชาชน เพราะประชาชนทัง้ปวงถือวา่ยอหน์เป็นศาสดา
พยากรณ์� 27 เขาจึงทูลตอบพระเยซู วา่ �พวกข้าพเจ้าไม่ 
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ทราบ �  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไม่บอกท่านทัง้
หลายเหมือนกั นว ่า เรากระทําการน้ีโดยสิทธอินัใด

คําอุปมาเก่ียวกับบุตรชายสองคน
28  แต่ ท่านทัง้หลายคิดเหน็อยา่งไร ชายผู้ หน ่ึ งม ี บุ ตร

ชายสองคน  บิ ดาไปหาบุตรคนแรกวา่ �ลูกเอย๋  วนั น้ี จง
ไปทํางานในสวนองุน่ของพ่อเถิด� 29  บุ ตรคนน้ันตอบวา่
�ข้าพเจ้าไม่ ไป �  แต่ ภายหลังกลับใจแล้วไปทํา 30  บิ ดาจึงไป
หาบุตรคนท่ีสองพูดเชน่เดียวกัน  บุ ตรน้ันตอบวา่ �ข้าพเจ้า
ไปขอรบั�  แต่  ไม่  ไป 31  บุ ตรสองคนน้ีคนไหนเป็นผู้ทําตาม
ความประสงค์ของบิดาเล่า� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ �คื 
อบ ุตรคนแรก�  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ พวกเก็บภาษีและหญิงโสเภณี ก็  
เข ้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทัง้หลาย 32 ด้วย
ยอหน์ได้มาหาพวกท่านด้วยทางแหง่ความชอบธรรม ท่าน
หาเชื่อยอหน์ไม่  แต่ พวกเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณี ได้ 
เชื่อยอหน์ ฝ่ายท่านทัง้หลายถึงแม้ ได้  เห ็นแล้ว ภายหลั งก ็ 
มิได้  กล ับใจเชื่อยอหน์

คําอุปมาเก่ียวกับผู้เชา่สวนท่ี ไม่  ซ่ือสัตย ์ (อสย 5:1-7;
มก 12:1-9;  ลก 20:9-19)

33 จงฟังคําอุปมาอกีเรือ่งหน่ึงวา่ ย ังม ี เจ้ าของบ้านผู้ หน 
ึ่งได้ทําสวนองุน่  แล ้วล้ อมร ้ัวต้นไม้ ไว ้ รอบ เขาได้สกัดบ่อยํ่า
องุน่ในสวน และสรา้งหอเฝ้า  ให ้พวกชาวสวนเชา่แล้ วก ็ไป
เมืองไกล 34 ครัน้ฤดู เก ็บผลองุน่ใกล้ เข้ามา เขาจึงใช้พวกผู้ 
รบัใช ้ไปหาคนเชา่สวน เพื่อจะรบัผลองุน่ 35และคนเชา่สวน
น้ันจับพวกผู้ รบัใช ้ของเขา  เฆ่ียนตี เสียคนหน่ึง ฆ่าเสียคน
หน่ึง เอาหนิขวา้งเสียให้ตายคนหน่ึง 36  อ ีกครัง้หน่ึงเขาก็ 
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ใช ้ ผู้รบัใช ้คนอื่นๆไปมากกวา่ครั ้งก ่อน  แต่ พวกเชา่สวนก็ ได้ 
ทําแก่เขาอยา่งน้ั นอ ีก 37 ครัง้สุดท้ายเขาจึงใช ้บุ ตรชายของ
เขาไปหา  พูดวา่ �พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา�
38  แต่ เม่ือบรรดาคนเชา่สวนเหน็บุตรชายเจ้าของบ้านก็ พู  
ดก ั นว ่า �คนน้ีแหละเป็นทายาท มาเถิด  ให ้เราฆ่าเขา  แล 
้วให้เรายดึมรดกของเขาเสีย� 39 เขาจึงพากันจับบุตรน้ัน
 ผล ักออกไปนอกสวนองุน่แล้วฆ่าเสีย 40  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือ
เจ้าของสวนองุน่มา เขาจะทําอะไรแก่คนเชา่สวนเหล่าน้ัน�
41 เขาทัง้หลายทูลตอบพระองค์ วา่ �เขาจะทําลายล้างคน
ชัว่เหล่าน้ันอยา่งแสนสาหสั และจะให้สวนองุน่น้ันแก่คน
เชา่อื่นๆท่ีจะแบ่งผลโดยถูกต้องตามฤดูกาลแก่เขาต่อไป�
42  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายยงัไม่เคยอา่นใน
พระคัมภีรห์รอืซ่ึงวา่ �ศิลาซ่ึงชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับ
กลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว การน้ีเป็นมาจากองค์ พระผู้เป็น
เจ้า เป็นการมหศัจรรย ์ประจักษ์  แก่ ตาเรา� 43  เหตุ ฉะน้ัน
เราบอกท่านวา่ อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไปเสียจาก
ท่าน และยกให ้แก่  ชนชาติ  หน ึ่งซ่ึงจะกระทําให ้เก ิดผลสมกับ
อาณาจั กรน ้ัน 44  ผู้ ใดล้ มท ับศิ ลาน ้ี  ผู้ น้ันจะต้องแตกหกั
ไป  แต่ ศิ ลาน ้ีจะตกทับผู้ ใด  ก็ จะบดขยี ้ผู้ น้ันจนแหลกเป็น
ผุยผง� 45 ครัน้พวกปุโรหติใหญ่ กับพวกฟาร ิสี  ได้ ยนิ คํา
อุปมาของพระองค์ พวกเขาก็ หยัง่รู ้วา่พระองค์ตรสัเล็งถึง
พวกเขา 46  แต่ เม่ือพวกเขาอยากจะจับพระองค์ เขาก็ กล 
ัวประชาชน เพราะประชาชนนับถือพระองค์วา่เป็นศาสดา
พยากรณ์

22
คําอุปมาเก่ียวกั บพิธ ี อภิเษกสมรส ( ลก 14:16-24)
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1  พระเยซู ตรสัแก่เขาเป็นคําอุปมาอ ีกวา่ 2 �อาณาจักร
แหง่สวรรค์เปรยีบเหมือนกษั ตร ิย ์องค์  หน่ึง ซ่ึงได้จัดพิธ ีอภิ 
เษกสมรสสําหรบัราชโอรสของท่าน 3  แล ้วใชพ้วกผู้ รบัใช ้ไป
ตามผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิมาในงานอภิเษกสมรสน้ัน  แต่ เขาไม่ ใคร ่
จะมา 4 ท่านยงัใช้พวกผู้ รบัใช ้อื่นไปอกี รบัสัง่วา่ � ให ้บอกผู้
รบัเชญิน้ั นว ่า  ดู  เถิด เราได้จัดการเล้ียงไว ้แล้ว ววัและสัตว์
ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว ้เสรจ็  สิ ่งสารพั ดก ็เตรยีมไว ้พรอ้ม จง
มาในพิธ ีอภิ เษกสมรสน้ี เถิด � 5  แต่ เขาก็เพิกเฉยและไปเสีย
คนหน่ึงไปไรน่าของตน  อ ีกคนหน่ึ งก ไ็ปทําการค้าขาย 6 ฝ่าย
พวกนอกน้ั นก ็จับพวกผู้ รบัใช ้ของท่าน ทําการอปัยศต่างๆ
แล้วฆ่าเสีย 7  แต่ ครัน้กษั ตร ิย ์องค์ น้ันได้ยนิแล้ว ท่านก็ทรง
พระพิโรธ จึงรบัสัง่ให้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกร
เหล่าน้ัน และเผาเมืองเขาเสีย 8  แล ้ วท ่านจึงรบัสัง่แก่พวก
ผู้ รบัใช ้ของท่านวา่ �งานสมรสก็ พร ้อมอยู่  แต่  ผู้  ท่ี  ได้ รบัเชญิ
น้ันไม่สมกับงาน 9  เหตุ  ฉะน้ัน จงออกไปตามทางหลวง พบ
คนมากเท่าใดก็ ให ้เชญิมาในพิธ ีอภิ เษกสมรสน้ี� 10  ผู้รบั
ใช ้ เหล่ าน้ันจึงออกไปเชญิคนทัง้ปวงตามทางหลวงแล้วแต่
จะพบ  ให ้มาทั ้งด ีและชัว่จนงานสมรสน้ันเต็ มด ้วยแขก 11  
แต่ เม่ือกษั ตร ิย ์องค์ น้ันเสด็จทอดพระเนตรแขก  ก็  เห ็นผู้ หน 
ึ่ งม ิ ได้ สวมเส้ือสําหรบังานสมรส 12 ท่านจึงรบัสัง่ถามเขา
วา่ �สหายเอย๋  เหตุ ไฉนท่านจึงมาท่ี น่ี โดยไม่สวมเส้ือสําหรบั
งานสมรส�  ผู้ น้ั นก ็น่ิงอยู ่พูดไม่ออก 13  กษัตรยิ ์จึงรบัสัง่
แก่พวกผู้ รบัใช ้ วา่ �จงมั ดม ื อม ัดเท้าคนน้ีเอาไปทิง้เสียท่ี
มืดภายนอก  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้และขบเขี้ยวเค้ียวฟัน�
14 ด้วยผู้ ท่ี  ได้ รบัเชญิก็ มาก  แต่  ผู้  ท่ี ทรงเลือกก็ น้อย �

 พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกเฮโรดเก่ียวกับการ
เสียภาษี (มก 12:13-17;  ลก 20:20-26)
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15 ขณะน้ันพวกฟาร ิสี ไปปรกึษากั นว ่า พวกเขาจะจับผิด
ใน ถ้อยคํา ของ พระองค์ ได้  อยา่งไร 16 พวก เขา จึง ใช้ พวก
สาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ 
เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ทราบ อยู่ วา่ ท่าน เป็น คน ซ่ื อสัตย ์
และสัง่สอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย ์จรงิ โดยมิ ได้ 
เอาใจผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้  เหน็แก่  หน ้าผู้ ใด 17  เหตุ  ฉะน้ัน 
ขอโปรดบอกให้พวกข้าพเจ้าทราบวา่ ท่านคิดเหน็อยา่งไร
การท่ีจะส่งส่วยให ้แก่  ซี  ซาร ์ น้ัน  ถู กต้องตามพระราชบัญญั 
ติ  หรอืไม่ � 18  แต่  พระเยซู ทรงล่วงรูถึ้งความชัว่รา้ยของเขา
จึงตร ัสว ่า �พวกหน้าซ่ือใจคด  เจ้ าทดลองเราทําไม 19 จง
เอาเง ินที จ่ะเสียส่วยน้ันมาใหเ้ราดู ก่อน � เขาจึงเอาเงนิตรา
เหรยีญหน่ึงถวายพระองค์ 20  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ � รู ป
และคําจารกึน้ีเป็นของใคร� 21 เขาทูลพระองค์ วา่ �ของซี 
ซาร ์�  แล ้วพระองค์ตรสักับเขาวา่ � เหตุ ฉะน้ันของของซี ซาร ์
จงถวายแก่ ซี  ซาร ์และของของพระเจ้าจงถวายแด่ พระเจ้า 
� 22 ครัน้เขาได้ยนิคําตรสัตอบของพระองค์น้ันแล้ว เขาก็ 
ประหลาดใจ จึงละพระองค์ ไว ้และพากันกลับไป

 พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกสะดู สี  เก ี่ยวกับการฟ้ืน
จากความตาย (มก 12:18-27;  ลก 20:27-38)

23 ในวนัน้ั นม ีพวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกน้ีเป็นผู้ ท่ี  
กล่าววา่ การฟ้ืนขึ้นมาจากความตายไม่ มี เขาจึงทูลถาม
พระองค์ 24 � อาจารย ์ เจ้าข้า โมเสสสัง่วา่ �ถ้าผู้ใดตายยงั
ไม่ มี  บุตร  ก็  ให ้น้องชายรบัพี่ สะใภ้ สืบเชื้อสายของพี่ชาย
ไว�้ 25 ในพวกเรามี พี่ น้องผู้ชายเจ็ดคน  พี่  หวัปี  มี ภรรยา
แล้ วก ็ตายเม่ือยงัไม่ มี  บุตร  ก็ ละภรรยาไว ้ให ้ แก่น ้องชาย
26 ฝ่ายคนท่ีสองท่ีสามก็ เชน่เดียวกัน จนถึงคนท่ี เจ็ด 27 ใน
ท่ีสุดหญิงน้ั นก ็ตายด้วย 28  เหตุ ฉะน้ันในว ันที ่จะฟ้ืนขึ้นมา
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จากความตาย หญิง น้ันจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคน
น้ัน ด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทัง้เจ็ดคนแล้ว� 29  พระ
เยซู ตรสัตอบเขาวา่ �พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่ รู ้พระ
คัมภีรห์รอืฤทธิเ์ดชของพระเจ้า 30 ด้วยวา่เม่ื อมนษุย ์ฟ้ืนขึ้น
มาจากความตายน้ัน จะไม่ มี การสมรสหรอืยกให้เป็นสามี
ภรรยากั นอ ีก  แต่ จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า
ในสวรรค์ 31  แต่ เรือ่งคนตายกลับฟ้ืนน้ัน ท่านทัง้หลายยงั
ไม่ ได้ อา่นหรอื ซ่ึงพระเจ้าได้ตรสัไวกั้บพวกท่านวา่ 32 �เรา
เป็นพระเจ้าของอบัราฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็น
พระเจ้าของยาโคบ� พระเจ้ามิ ได้ เป็นพระเจ้าของคนตาย  
แต่ ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น� 33 ประชาชนทัง้ปวงเม่ือ
ได้ย ินก ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่สอนของพระองค์

พระบัญญั ติ ข้อใหญ่ ท่ีสุด (มก 12:28-34;  ลก 10:25-28)
34  แต่ พวกฟาร ิสี เม่ือได้ย ินว ่าพระองค์ทรงกระทําให้พวก

สะดู สี น่ิ งอ ้ันอยู่ จึงประชุมกัน 35  มีน ักกฎหมายผู้ หน ่ึงใน
พวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ วา่ 36 � อาจารย ์ 
เจ้าข้า ในพระราชบัญญั ติ  น้ัน พระบัญญั ติ ข้อใดสําคัญท่ี สุด 
� 37  พระเยซู ทรงตอบเขาวา่ � �จงรกัองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้
เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิน้
สุดความคิดของเจ้า� 38  น่ี แหละเป็นพระบัญญั ติ ข้อต้น
และข้อใหญ่ 39 ข้อท่ีสองก็ เหมือนกัน  คือ �จงรกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง� 40  พระราชบัญญัติ และคําพยากรณ์ทัง้
สิ ้นก ็ ขึ้นอยู ่กับพระบัญญั ติ สองข้อน้ี�

คําถาม เก่ียว กับ บุตร ของ ดา วดิ (มก 12:35-37;  ลก 
20:41-44)

41 เม่ือพวกฟาร ิสี ยงัประชุม กันอยู ่ท่ี น่ัน  พระเยซู ทรง
ถามพวกเขา 42 �พวกท่านคิ ดอย ่างไรด้วยเรือ่งพระครสิต์
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 พระองค์ ทรงเป็นบุตรของผู้ ใด � เขาตอบพระองค์ วา่ �เป็น
บุตรของดาวดิ� 43  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ �ถ้าอยา่งน้ัน
เป็นไฉนดาวดิโดยเดชพระวญิญาณจึงได้เรยีกพระองค์ วา่  
องค์  พระผู้เป็นเจ้า และรบัสัง่วา่ 44 � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสั
กับองค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จง น่ัง ท่ีขวามือของ
เรา จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้า
ของท่าน� 45 ถ้าดาวดิเรยีกพระองค์วา่องค์ พระผู้เป็นเจ้า 
 พระองค์ จะเป็นบุตรของดาว ิดอย ่างไรได้� 46  ไม่มี  ผู้  หน ่ึง
ผู้ใดอาจตอบพระองค์สักคําหน่ึง  ตัง้แต่ วนัน้ันมา  ไม่มี ใคร
กล้าซักถามพระองค์ ต่อไป 

23
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี หลงตัวเองวา่เป็นคน

ชอบธรรม (มก 12:38-40;  ลก 20:45-47)
1 ครัง้ น้ัน พระ เยซู ตรสั กับ ฝูง ชน และ พวก สาวก ของ

พระองค์ 2  วา่ �พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาร ิสี น่ังบนท่ีน่ัง
ของโมเสส 3  เหตุ ฉะน้ันทุกสิง่ซ่ึงเขาสัง่สอนพวกท่าน จงถือ
ประพฤติ ตาม  เวน้แต่ การกระทําของเขา อยา่ได้ทําตามเลย
เพราะเขาเป็นแต่ ผู้  สัง่สอน  แต่ เขาเองหาทําตามไม่ 4 ด้วย
เขาเอาภาระหนักและแบกยากวางบนบ่ามนษุย์ ส่วนเขา
เองแม้ แต่ น้ิวเดียวก็ ไม่ จับต้องเลย 5 การกระทําของเขาทุก
อยา่งเป็นการอวดให้คนเหน็เท่าน้ัน เขาใช ้กล ักพระบัญญั 
ติ อยา่งใหญ่ สวมเส้ือท่ี มี  พู่ หอ้ยอนัยาว 6 เขาชอบท่ีอ ันม 
ี เกียรติ ในการเล้ียงและท่ีน่ังตําแหน่งสูงในธรรมศาลา 7 กับ
ชอบรบัการคํานั บท ่ีกลางตลาด และชอบให้คนเรยีกเขาวา่
�รบับี รบับี� 8 ท่านทัง้หลายอยา่ใหใ้ครเรยีกท่านวา่ �รบับี�
ด้วยท่านมีพระอาจารย ์แต่  ผู้ เดียวคือพระครสิต์ และท่านทัง้
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หลายเป็นพี่น้องกันทัง้หมด 9 และอยา่เรยีกผู้ใดในโลกวา่
เป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่ ผู้เดียว คือผู้ ท่ี ทรงสถิต
ในสวรรค์ 10 อยา่ให ้ผู้ ใดเรยีกท่านวา่ � นาย � ด้วยวา่นาย
ของท่านมี แต่  ผู้ เดียวคือพระครสิต์ 11  ผู้ ใดท่ี เป็นใหญ่  ท่ี สุด
ในพวกท่าน  ผู้ น้ันจะเป็นผู้ รบัใช ้ของท่านทัง้หลาย 12  ผู้ ใด
จะยกตัวขึ้น  ผู้ น้ันจะต้องถูกเหยยีดลง  ผู้ ใดถ่อมตัวลง  ผู้ น้ัน
จะได้รบัการยกขึ้น

 วบิัติ  แก่ พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี (มก 12:38-
40;  ลก 20:47)

13  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้า
ซ่ือใจคด ด้วยวา่พวกเจ้า ปิดประตูอาณาจักรแหง่สวรรค์ 
ไว ้จากมนษุย์ เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป และเม่ือคน
อื่นจะ เข้าไป พวกเจ้า ก็ขัดขวางไว้ 14  วบิัติ  แก่  เจ้า พวก
ธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้า ซ่ือใจคด ด้วยพวก
เจ้ารบิเอาเรอืนของหญิ งม ่าย และแสรง้อธษิฐานเสียยดื
ยาว เพราะฉะน้ันพวกเจ้าจะได้รบัพระอาชญามากยิง่ขึ้น
15  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้า
ซ่ือใจคด ด้วยพวกเจ้าเท่ียวไปตามทางทะเลและทางบก
ทัว่ไปเพื่อจะได้ แม้แต่ คนเดียวเข้าจารตี เม่ือได้ แล ้วเจ้าก็ 
ทําให ้เขากลายเป็นลูกแหง่นรกยิง่กวา่ ตัว เจ้า เองถึงสอง
เท่า 16  วบิัติ  แก่  เจ้า คนนําทางตาบอด  เจ้ ากล่าววา่ � ผู้ 
ใดจะปฏิญาณอา้งพระว ิหาร คําปฏิญาณน้ันไม่ ผูกมัด  แต่  
ผู้ ใด จะ ปฏิญาณ อา้ง ทองคํา ของ พระ ว ิหาร  ผู้ น้ัน จะ ต้อง
กระทําตามคําปฏิ ญาณ � 17 คนโฉดเขลาตาบอด  สิ ่งไหน
จะ สําคัญ กวา่ ทองคํา หรอื พระ วหิาร ซ่ึง กระทํา ให้ทอง คํา
น้ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ 18 และวา่ � ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งแท่นบู ชา 
คําปฏิญาณน้ันไม่ ผูกมัด  แต่  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งเครือ่งตัง้
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ถวายบนแท่นบู ชาน ้ัน  ผู้ น้ันต้องกระทําตามคําปฏิ ญาณ 
� 19 คนโฉดเขลาตาบอด  สิ ่งใดจะสําคัญกวา่ เครือ่งตัง้
ถวายหรอืแท่นบูชาท่ีกระทําให้เครือ่งตัง้ถวายน้ันศั กด ์ิ สิทธิ ์
20  เหตุ  ฉะน้ี  ผู้ ใดจะปฏิญาณอา้งแท่นบู ชา  ก็ ปฏิญาณอา้ง
แท่นบูชาและสิง่สารพัดซ่ึงอยู่บนแท่นบู ชาน ้ัน 21  ผู้ ใดจะ
ปฏิญาณอา้งพระว ิหาร  ก็ ปฏิญาณอา้งพระวหิารและอา้ง
พระองค์ ผู้ ทรงสถิตในพระวหิาร น้ัน 22  ผู้ ใดจะปฏิญาณ
อา้งสวรรค์  ก็ ปฏิญาณอา้งพระท่ีน่ังของพระเจ้าและอา้ง
พระองค์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังน้ัน 23  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธร
รมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด ด้วยพวกเจ้า
ถวาย สิบ ชกั หน่ึง ของ สะระแหน่  ย ่ีห รา่ และ ขมิน้ ส่วน ข้อ
สําคัญแหง่พระราชบัญญั ติ คือการพิพากษา ความเมตตา
และความเชื่อน้ันได้ละเวน้เสีย  สิ ่งเหล่าน้ันพวกเจ้าควรได้
กระทําอยู ่แล้ว  แต่  สิ ่ งอ ื่นน้ันไม่ควรละเวน้ด้วย 24คนนําทาง
ตาบอด  เจ้ ากรองลูกน้ําออก  แต่  กล ืนตั วอ ูฐเข้าไป 25  วบิัติ  
แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด
ด้วยเจ้าขัดชาํระถ้วยชามแต่ ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชาม
น้ันเต็ มด ้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาร ิสี  
ตาบอด จงชาํระสิง่ท่ี อยู ่ภายในถ้วยชามเสี ยก ่อน เพื่อข้าง
นอกจะได้สะอาดด้วย 27  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด เพราะวา่เจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์
ฝังศพซ่ึงฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดูงดงามจรงิๆ  แต่ ข้าง
ในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและการโสโครกสารพัด 28  
เจ้ าทัง้หลายก็เป็นอยา่งน้ันแหละ ภายนอกน้ันปรากฏแก่ 
มนษุย ์วา่เป็นคนชอบธรรม  แต่ ภายในเต็มไปด้วยความหน้า
ซ่ือใจคดและความชัว่ชา้ 29  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกธรรมาจาร
ย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด เพราะพวกเจ้าก่อสรา้ง
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อุโมงค์ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่ งอ โุมงค์
ฝังศพของผู้ชอบธรรมให ้งดงาม 30  แล ว้กล่าววา่ �ถ้าเราได้ 
อยู ่ในสมัยบรรพบุรุษของเราน้ัน เราจะมีส่วนกับเขาในการ
ทําโลหติของพวกศาสดาพยากรณ์ ให ้ตกก็ หามิได้ � 31อยา่ง
น้ันเจ้าทัง้หลายก็เป็นพยานปรกัปราํตนเองวา่  เจ้ าเป็นบุตร
ของผู้ ท่ี  ได้ ฆ่าศาสดาพยากรณ์ เหล่าน้ัน 32  เจ้ าทัง้หลายจง
กระทําตามท่ีบรรพบุรุษได้กระทําน้ันให้ครบถ้วนเถิด 33  เจ้ 
าพวกงู  เจ้ าชาติ งู  รา้ย  เจ้ าจะพ้นการลงโทษในนรกอยา่งไร
ได้ 34  เหตุ  ฉะน้ัน  ดู  เถิด เราใช้พวกศาสดาพยากรณ์ พวก
นักปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า  เจ้ าก็
ฆ่าเสียบ้าง ตรงึเสียท่ีกางเขนบ้าง  เฆ่ียนตี ในธรรมศาลาของ
เจ้าบ้าง ข่มเหงไล่ออกจากเมืองน้ีไปเมืองโน้นบ้าง 35 ดังน้ัน
บรรดาโลห ิตอ ันชอบธรรมซ่ึงตกท่ี แผ่ นดินโลก  ตัง้แต่ โลหติ
ของอาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหติของเศคารยิาห ์บุ ตรชาย
บารคัยา  ท่ี พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหวา่งพระวหิารกับแท่นบู 
ชาน ้ัน ยอ่มตกบนพวกเจ้าทัง้หลาย 36 เราบอกความจรงิ
แก่ เจ้ าทัง้หลายวา่ บรรดาสิง่เหล่าน้ีจะตกกับคนสมัยน้ี

 พระเยซู ทรงผิดหวงัต่อกรุงเยรูซาเล็ม ( ลก 13:34-35)
37  โอ เยรูซาเล็มๆ  ท่ี  ได้ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และ

เอาหนิขวา้งผู้ ท่ี  ได้  รบัใช ้มาหาเจ้าถึงตาย เราใครจ่ะรวบรวม
ลูกของเจ้าไว ้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูกอยู ่ใต้  ปี กของมัน  
แต่  เจ้ าไม่ยอมเลยหนอ 38  ดู  เถิด �บ้านเมืองของเจ้าจะ
ถูกละทิง้ให้รกรา้งแก่ เจ้า � 39 ด้วยเราวา่แก่ เจ้ าทัง้หลาย
วา่  เจ้ า จะ ไม่ เห ็น เรา อกี จนกวา่ เจ้า จะ กล่าว วา่ � ขอ ให ้ 
พระองค์  ผู้ เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
พระเจรญิ� �
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24
การพยากรณ์ถึงการทําลายพระว ิหาร (มก 13:1-13;  

ลก 21:5-19)
1 ฝ่ายพระเยซูทรงออกจากพระว ิหาร  แล ้วพวกสาวก

ของพระองค์มาชี ้ตึ กทัง้หลายของพระวหิารให ้พระองค์  ทอด
พระเนตร 2  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ � สิ ่งสารพัดเหล่าน้ี
พวกท่านเหน็แล้วมิ ใช ่ หรอื เราบอกความจรงิแก่ ท่านวา่
ศิลาท่ีซ้อนทั บก ันอยู ่ท่ี น่ี ซ่ึงจะไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ �
3 เม่ือพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้า
พระองค์ส่วนตัวกราบทูลวา่ �ขอทรงโปรดใหข้้าพระองค์ทัง้
หลายทราบวา่  เหตุการณ์  เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้นเม่ือไร  สิ ่งไร
เป็นหมายสําคัญวา่พระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้าย
ของโลกน้ี� 4  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ระวงัให ้ดี อยา่ให ้ผู้ ใด
ล่อลวงท่านให ้หลง 5 ด้วยวา่จะมีหลายคนมาต่างอา้งนาม
ของเรา  กล่าววา่ �เราเป็นพระครสิต์� เขาจะล่อลวงคนเป็ 
นอ ันมากใหห้ลงไป 6 ท่านทัง้หลายจะได้ยนิถึงเรือ่งสงคราม
และข่าว ลือ เรือ่งสงคราม คอยระวงัอยา่ ต่ืนตระหนกเลย
ด้วยวา่บรรดาสิง่เหล่าน้ี จําต้องบังเกิดขึ้น  แต่  ท่ี สุดปลาย
ยงัไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ ประชาชาติ 
ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทัง้จะเกิ ดก ันดารอาหาร
และโรคระบาดอยา่งรา้ยแรงและแผ่นดินไหวในท่ี ต่างๆ 8  
เหตุการณ์ ทัง้ปวงน้ีเป็นขัน้แรกแหง่ความทุกข์ ลําบาก 9 ใน
เวลาน้ันเขาจะมอบท่านทัง้หลายไว ้ให ้ ทนทุกข์ ลําบากและ
จะฆ่าท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชงัพวกท่าน
เพราะนามของเรา 10 คราวน้ันคนเป็ นอ ันมากจะถดถอยไป
และทรยศกันและกัน ทัง้จะเกลียดชงัซ่ึ งก ันและกัน 11 จะมี 
ผู้  พยากรณ์  เท ็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็ นอ ันมาก
ให้หลงไป 12 ความรกัของคนเป็ นอ ันมากจะเยอืกเยน็ลง
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เพราะความชัว่ชา้จะแผ่ขยายออกไป 13  แต่  ผู้  ท่ี ทนได้ จนถึง
ท่ีสุด  ผู้ น้ันจะรอด 14 ข่าวประเสรฐิเรือ่งอาณาจั กรน ้ีจะ
ประกาศไปทัว่โลกใหเ้ป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ  แล ้ 
วท ่ีสุดปลายจะมาถึง

 ความทุกข์ เวทนาใหญ่ ยิง่ (มก 13:14-23)
15  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือท่านทัง้หลายเหน็สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน

ซ่ึง กระทํา ให ้เก ิดการ รกรา้ง วา่ง เปล่า  ท่ี ดา เนีย ล ศาสดา
พยากรณ์ ได้  กล ่าวถึงน้ัน  ตัง้อยู ่ในสถานบร ิสุทธ ์ิ� ( ผู้ ใดก็ 
ตามท่ี  ได้ อา่นก็ ให ้ ผู้ น้ันเข้าใจเอาเถิด� 16 �เวลาน้ันให ้ผู้  ท่ีอยู ่
ในแควน้ยูเดียหนีไปยงัภู เขาทัง้หลาย 17  ผู้  ท่ีอยู ่บนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน อยา่ให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของ
ตน 18  ผู้  ท่ีอยู ่ตามทุ่งนา อยา่ให ้กล ับไปเอาเส้ือผ้าของตน
19  แต่ ในวนัเหล่าน้ัน  วบิัติ จะเกิดขึ้นแก่หญิงท่ี มีครรภ์ หรอื
หญิงท่ี มี ลู กอ ่อนกินนมอยู่ 20 จงอธษิฐานขอเพื่อการท่ีท่าน
ต้องหนีน้ันจะไม่ตกในฤดูหนาวหรอืในวนัสะบาโต 21 ด้วย
วา่ในคราวน้ันจะเกิดความทุกข์ลําบากใหญ่ ยิง่ อยา่งท่ี ไม่ 
เคยมี ตัง้แต่ เริม่โลกมาจนถึงเวลาน้ี และจะไม่ มีต ่อไปอกี
เลย 22 และถ้ามิ ได้ ทรงให้วนัเหล่าน้ันยน่สัน้เข้า จะไม่ มี 
เน้ือหนังใดๆรอดได้ เลย  แต่ เพราะทรงเหน็แก่ ผู้  ท่ี เลือกสรร
ไว้ จึงทรงให้วนัเหล่าน้ันยน่สัน้เข้า 23 ในเวลาน้ันถ้าผู้ใด
จะบอกพวกท่านวา่ � ดู  เถิด พระครสิต์ อยู ่ ท่ีน่ี �  หรอื � อยู ่ ท่ี
โน่น � อยา่ได้เชื่อเลย 24 ด้วยวา่จะมีพระครสิต์ เท ียมเท็จ
และผู้ พยากรณ์  เท ียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทําหมาย
สําคัญอนัใหญแ่ละการมหศัจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ 
ผู้  ท่ี ทรงเลือกสรรให ้หลง 25  ดู  เถิด เราได้บอกท่านทัง้หลาย
ไวก่้อนแล้ว 26  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าใครจะบอกท่านทัง้หลายวา่ � 
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ดู  เถิด ท่านผู้น้ันอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร�  ก็ จงอยา่ออกไป หรอื
จะวา่ � ดู  เถิด  อยู ่ ท่ี หอ้งลับ�  ก็ จงอยา่เชื่อ

 บุ ตรม นษุย์ จะ เสด็จ กลับ มา พรอ้ม ด้วย สงา่ ราศี (มก
13:24-27;  ลก 21:25-36)

27 ด้วยวา่ฟ้าแลบมาจากทิศตะวนัออกส่องไปจนถึงทิศ
ตะวนัตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนษุย ์ก็ จะเป็นฉันน้ัน
28 ด้วยวา่ซากศพอยู ่ท่ีไหน ฝูงนกอนิทร ีก็ จะตอมกันอยู ่ท่ี
น่ัน 29  แต่ พอสิน้ความทุกข์ลําบากแหง่วนัเหล่าน้ันแล้ว � 
ดวงอาทิตย ์จะมืดไปและดวงจันทรจ์ะไม่ ส่องแสง ดวงดาว
ทัง้ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ท่ี มี อาํนาจในท้องฟ้า
จะสะเทือนสะท้านไป� 30 เม่ือน้ันหมายสําคัญแห ่งบ ุตรม
นษุย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า � มนษุย ์ ทุ กตระกูลทัว่โลกจะ
ไว ้ทุกข์ �  แล ้วเขาจะเหน็ � บุ ตรมนษุย์เสด็จมาบนเมฆใน
ท้องฟ้า�  พร ้อมด้วยฤทธานุภาพและสงา่ราศี เป็นอนัมาก 
31  พระองค์ จะทรงใช ้เหล่ าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด ้วย
เสียงแตรอนัดังยิง่นัก  ให ้รวบรวมคนทัง้ปวงท่ี พระองค์ ทรง
เลือกสรรไว ้แล ้วจากลมทัง้ ส่ี ทิศน้ัน  ตัง้แต่  ท่ี สุดฟ้าข้างน้ี
จนถึงท่ีสุดฟ้าข้างโน้น

จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์
(มก 13:28-29;  ลก 21:29-31)

32  บัดน้ี จงเรยีนคําอุปมาเรือ่งต้นมะเด่ือ เม่ื อก ่ิ งก ้านย ังอ 
่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็ รู ้วา่ฤดูรอ้นใกล้จะถึงแล้ว 33 เชน่
น้ันแหละ เม่ือท่านทัง้หลายเหน็สิง่ทัง้ปวงน้ี  ก็  ให ้ รู ้วา่เหตุ 
การณ์ น้ันมาใกล้จะถึงประตู แล้ว 34 เราบอกความจรงิแก่
ท่านทัง้หลายวา่ คนชัว่อายุ น้ี จะไม่ล่วงลับไปจนกวา่สิง่ทัง้
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ปวงน้ีจะสําเรจ็ 35 ฟ้าและดินจะล่วงไป  แต่ คําของเราจะ
สูญหายไปหามิ ได้  เลย 

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอยา่งไม่คาดหมายของพระ
ครสิต์ (มก 13:32-37;  ลก 21:34-36)

36  แต่  วนัน้ัน โมงน้ัน  ไม่มี ใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ใน
สวรรค์ ก็  ไม่รู ้  รู ้ แต่ พระบิดาของเราองค์ เดียว 37 ด้วยสมัย
ของโนอาห์เป็นอยา่งไร เม่ื อบ ุตรมนษุย์เสด็จมาก็จะเป็น
อยา่งน้ันด้วย 38 เพราะวา่เม่ื อก ่อนวนัน้ําท่วมน้ัน คนทัง้
หลาย ได้ กิน และ ด่ืม กัน ทําการ สมรส และ ยก ให้ เป็น สามี
ภรรยากัน จนถึงว ันที ่โนอาห ์เข ้าในนาวา 39 และน้ําท่วม
ได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิน้ โดยไม่ทั นร ู้ตัวฉันใด เม่ื อบ ุ
ตรมนษุยเ์สด็จมาก็จะเป็นฉันน้ันด้วย 40 เม่ือน้ันสองคนจะ
อยู ่ท่ี  ทุ่งนา จะทรงรบัคนหน่ึง ทรงละคนหน่ึง 41 หญิงสอง
คนโม่ แป ้งอยู ่ท่ี โรงโม่ จะทรงรบัคนหน่ึง ทรงละคนหน่ึง 42  
เหตุ ฉะน้ันจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านไม่ รู ้วา่องค์พระผู้เป็น
เจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาใด 43จงจําไว ้อยา่งน้ี เถิดวา่ ถ้า
เจ้าของบ้านล่วงรู ้ได้ วา่ขโมยจะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวงั
และไม่ ยอมให ้ทะลวงเรอืนของเขาได้ 44  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้
หลายจงเตรยีมพรอ้มไว ้เชน่กัน เพราะในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่
ฝันน้ันบุตรมนษุยจ์ะเสด็จมา

 ผู้รบัใช ้ ท่ี  ไม่  สัตยซ่ื์อ 
45 ใครเป็นผู้ รบัใช ้ สัตย ์ซ่ือและฉลาด  ท่ี นายได้ตัง้ไวเ้หนือ

พวกผู้ รบั ใช ้สําหรบัแจกอาหารตามเวลา 46 เม่ือนายมา
พบเขากระทําอยู ่อยา่งน้ัน  ผู้รบัใช ้ ผู้ น้ั นก ็จะเป็นสุข 47 เรา
บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ นายจะตัง้เขาไว ้ให ้ ดู แล
บรรดาข้าวของของท่านทุกอยา่ง 48  แต่ ถ้าผู้ รบัใช ้ชั ่วน ้ันจะ
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คิดในใจวา่ �นายของข้าคงมาชา้� 49  แล ้วจะตัง้ต้นโบยตี
เพื่อนผู้ รบัใช ้และกินด่ืมอยู่กับพวกขี้ เมา 50 นายของผู้ รบั
ใช ้ ผู้ น้ันจะมาในว ันที ่เขาไม่ คิด ในโมงท่ีเขาไม่ รู ้ 51 และจะ
ทําโทษเขาถึงสาหสั ทัง้จะขับไล่ ให ้เขาไปเข้าส่วนกับพวกคน
หน้าซ่ือใจคด ซ่ึงท่ีน่ันจะมี แต่  การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟัน �

25
คําอุปมาเก่ียวกับสาวพรหมจาร ีสิ บคน

1 �เม่ือถึงวนัน้ัน อาณาจักรแหง่สวรรค์จะเปรยีบเหมือน
หญิงพรหมจาร ีสิ บคนถือตะเกียงของตนออกไปรบัเจ้าบ่าว
2 ในพวกเธอเป็นคนท่ี มี ปัญญาหา้คน และเป็นคนโง่หา้คน
3 พวกท่ี โง ่น้ันเอาตะเกียงของตนไป  แต่ หาได้เอาน้ํามันไป
ด้วยไม่ 4  แต่  คนที ่ มี ปัญญาน้ันได้เอาน้ํามันใส่ภาชนะไป
กับตะเกียงของตนด้วย 5 เม่ือเจ้าบ่าวยงัชา้อยู่ พวกเธอ
ทุกคนก็พากันงว่งเหงาและหลับไป 6 ครัน้เวลาเท่ียงคื นก 
็ มี เสียงรอ้งมาวา่ � ดู  เถิด  เจ้ าบ่าวมาแล้ว จงออกมาร ับท 
่านเถิด� 7 บรรดาหญิงพรหมจาร ีเหล่ าน้ั นก ็ ลุ กขึ้นตกแต่ง
ตะเกียงของตน 8 พวกท่ี โง ่น้ั นก ็ พู  ดก ับพวกท่ี มี ปัญญาวา่
�ขอแบ่งน้ํามันของท่านให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราดั 
บอย ู่� 9 พวกท่ี มี ปัญญาจึงตอบวา่ �ทําอยา่งน้ันไม่ ได้ เกรง
วา่น้ํามันจะไม่พอสําหรบัเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซ้ือ
สําหรบัตัวเองจะดี กวา่ � 10 เม่ือพวกเธอกําลังไปซ้ือน้ันเจ้า
บ่าวก็ มาถึง  ผู้  ท่ี  พร ้อมอยู ่แล้วก็  ได้  เข ้าไปกั บท ่านในพิธสีมรส
น้ัน  แล ้วประตู ก็  ปิด 11 ภายหลังหญิงพรหมจาร ีอ ีกพวกหน่ึ 
งก ็ มาร อ้งวา่ �ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดใหข้้าพเจ้าทัง้หลายด้วย�
12 ฝ่ายท่านตอบวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่
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เราไม่ รู ้จักท่าน� 13  เหตุ ฉะน้ันจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่าน
ทัง้หลายไม่ รู ้กําหนดวนัหรอืโมงท่ี บุ ตรมนษุยจ์ะเสด็จมา

คําอุปมาเก่ียวกับเงนิตะลันต์
14 อาณาจักรแหง่สวรรค์ยงัเปรยีบเหมือนชายผู้ หน ่ึงจะ

ออกเดินทางไปยงัเมืองไกล จึงเรยีกพวกผู้ รบัใช ้ของตนมา
และฝากทรพัย ์สมบัติ ของเขาไว้ 15 คนหน่ึงท่านใหห้า้ตะลัน
ต์ คนหน่ึงสองตะลันต์ และอกีคนหน่ึงตะลันต์ เดียว ตาม
ความสามารถของแต่ละคน  แล ้ วท ่านก็ออกเดินทางทั นที 
16  คนที ่ ได้ รบัหา้ตะลันต์น้ั นก เ็อาเงนิน้ันไปค้าขาย  ได้ กําไรมา
อ ีกห ้าตะลันต์ 17  คนที ่ ได้ รบัสองตะลันต์น้ั นก ็ ได้ กําไรอกีสอง
ตะลันต์ เหมือนกัน 18  แต่  คนที ่ ได้ รบัตะลันต์เดียวได้ขุดหลุม
ซ่อนเงนิของนายไว้ 19ครัน้อยูม่าชา้นาน นายจึงมาคิดบัญชี
กับผู้ รบัใช ้ เหล่าน้ัน 20  คนที ่ ได้ รบัหา้ตะลันต์ ก็ เอาเงนิกําไรอ ี
กห ้าตะลันต์มาชีแ้จงวา่ �นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงนิหา้ตะ
ลันต์ ไว ้กับข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอ ีกห ้าตะลันต์�
21 นายจึงตอบเขาวา่ � ดี  แล้ว  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ ดี และสัตย ์ซ่ือ 
 เจ้ าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้อย เราจะตัง้เจ้าให ้ดู แลของมาก  เจ้ 
าจงปร ีดี รว่มสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22  คนที ่ ได้ รบัสองตะ
ลันต์มาชีแ้จงด้วยวา่ �นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงนิสองตะ
ลันต์ ไว ้กับข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอกีสองตะลัน
ต์� 23 นายจึงตอบเขาวา่ � ดี  แล้ว  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ ดี และสัตย ์
ซ่ือ  เจ้ าสัตยซ่ื์อในของเล็กน้อย เราจะตัง้เจ้าให ้ดู แลของมาก
 เจ้ าจงปร ีดี รว่มสุขกับนายของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคนท่ี ได้ รบั
ตะลันต์เดียวมาชีแ้จงวา่ �นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารูจั้กท่านวา่
ท่านเป็นคนใจแข็ง  เก ่ียวผลท่ีท่านมิ ได้  หวา่น  เก ็บส่ําสมท่ี
ท่านมิ ได้  โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงนิตะลันต์ของท่าน
ไปซ่อนไว ้ใต้ดิน  ดู  เถิด  น่ี แหละเงนิของท่าน� 26นายจึงตอบ
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เขาวา่ � เจ้ าผู้ รบัใช ้ชัว่ชา้และเกียจครา้น  เจ้ าก็ รู ้อยู ่วา่เรา
เก่ียวท่ีเรามิ ได้  หวา่น  เก ็บส่ําสมท่ีเรามิ ได้  โปรย 27  เหตุ  ฉะน้ัน 
 เจ้ าควรเอาเงนิของเราไปฝากไว ้ท่ี  ธนาคาร เม่ือเรามาจะได้
รบัเงนิของเราทัง้ดอกเบี้ยด้วย 28  เพราะฉะน้ัน จงเอาเงนิ
ตะลันต์เดียวน้ันจากเขาไปให ้คนที ่ มี  สิ บตะลันต์ 29 ด้วยวา่
ทุกคนท่ี มี  อยู ่ แล้ว จะเพิม่เติมให ้แก่  ผู้ น้ันจนมี เหลือเฟือ  แต่  
ผู้  ท่ี  ไม่มี  แม้ว ่าซ่ึงเขามี อยู ่ ก็ จะต้องเอาไปจากเขา 30 จงเอา
เจ้าผู้ รบัใช ้ ท่ี  ไรป้ระโยชน์  น้ี ไปทิง้เสียท่ีมืดภายนอก ซ่ึงท่ีน่ัน
จะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยวเค้ียวฟัน �

การพิพากษาบรรดาชนชาติ ต่างๆ 
31 เม่ื อบ ุตรมนษุย์จะเสด็จมาในสงา่ราศีของพระองค์ พร 

้อมกับเหล่าทูตสวรรค์อนับร ิสุทธ ์ิ ทัง้ปวง เม่ือน้ันพระองค์
จะประทับบนพระท่ีน่ั งอ ั นร ุ่งเรอืงของพระองค์ 32 บรรดา
ประชาชาติต่างๆจะประชุมพรอ้มกันต่อพระพักตร ์พระองค์ 
และพระองค์จะทรงแยกมนษุย์ทัง้หลายโดยแยกพวกหน่ึง
ออกจากอกีพวกหน่ึง เหมือนอยา่งผู้เล้ียงแกะแยกแกะออก
จากแพะ 33 และพระองค์จะทรงจัดฝูงแกะให ้อยู ่เบื้องขวา
พระหตัถ์ของพระองค์  แต่ ฝูงแพะน้ันจะทรงจัดให ้อยู ่เบื้อง
ซ้าย 34  ขณะน้ัน  พระมหากษัตรยิ ์จะตรสัแก่บรรดาผู้ ท่ีอยู ่
เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระองค์ วา่ �ท่านทัง้หลายท่ี ได้ รบั
พระพรจากพระบิดาของเรา จงมารบัเอาราชอาณาจักรซ่ึง
ได้ตระเตรยีมไว้สําหร ับท ่านทัง้หลายตัง้แต่แรกสรา้งโลก
เป็นมรดก 35 เพราะวา่เม่ือเราหวิ ท่านทัง้หลายก็ ได้ จัดหา
ใหเ้รากิน เรากระหายน้ํา ท่านก็ ให ้เราด่ืม เราเป็นแขกแปลก
หน้า ท่านก็ ได้ ต้อนรบัเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก็ ได้  
ให ้เส้ือผ้าเรานุ่งหม่ เม่ือเราเจ็บป่วย ท่านก็ ได้ มาเยีย่มเรา
เม่ือเราต้องจําอยู่ ในคุก ท่านก็ ได้ มาเยีย่มเรา� 37 เวลา
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น้ันบรรดา ผู้ชอบธรรมจะกราบทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  ท่ี ข้าพระองค์ เห ็นพระองค์ทรงหวิ และได้จัดมาถวาย
แด่ พระองค์  แต่  เม่ือไร หรอืทรงกระหายน้ํา และได้ถวายให ้
พระองค์ ด่ืม แต่ เม่ือไร 38  ท่ี ข้า พระองค์ ได้  เห ็นพ ระ องค์
ทรงเป็นแขกแปลกหน้า และได้ต้อนรบัพระองค์ ไว ้ แต่  เม่ือไร 
หรอืเปลือยพระกาย และได้สวมฉลองพระองค์ ให ้ แต่  เม่ือไร 
39  ท่ี ข้าพระองค์ เห ็นพระองค์ประชวรหรอืต้องจําอยู่ในคุก
และได้มาเฝ้าพระองค์น้ันแต่ เม่ือไร � 40  แล ้วพระมหากษั 
ตร ิยจ์ะตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย
วา่ ซ่ึงท่านได้กระทําแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพี่น้องของเรา
น้ี ถึงแม้ จะต่ําต้อยเพียงไร  ก็ เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย�
41  แล ้วพระองค์จะตรสักับบรรดาผู้ ท่ีอยู ่เบื้องซ้ายพระหตัถ์ 
ด้วยวา่ �ท่านทัง้หลาย  ผู้ ต้องสาปแชง่ จงถอยไปจากเรา
เข้าไปอยู่ในไฟซ่ึงไหม้ อยู ่ เป็นนิตย ์ซ่ึงเตรยีมไวสํ้าหรบัพญา
มารและสมุนของมันน้ัน 42 เพราะวา่เม่ือเราหวิ ท่านก็ มิได้  
ให ้เรากิน เรากระหายน้ํา ท่านก็ มิได้  ให ้เราด่ืม 43 เราเป็น
แขกแปลกหน้า ท่านก็ ไม่ได้ ต้อนรบัเราไว้ เราเปลือยกาย
ท่านก็ ไม่ได้  ให ้เส้ือผ้าเรานุ่งหม่ เราเจ็บป่วยและต้องจําอยู่
ในคุก ท่านไม่ ได้ เยีย่มเรา� 44 เขาทัง้หลายจะทูลพระองค์ 
ด้วยวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ท่ี ข้าพระองค์ ได้  เห ็นพระองค์ทรง
หวิหรอืทรงกระหายน้ํา หรอืทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรอื
เปลือยพระกาย หรอืประชวร หรอืต้องจําอยู่ในคุก และข้า
พระองค์ มิได้  ปรนนิบัติ  พระองค์ น้ันแต่ เม่ือไร � 45 เม่ือน้ัน
พระองค์จะตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้
หลายวา่ ซ่ึงท่านมิ ได้ กระทําแก่ ผู้ ต่ําต้อยท่ีสุดสักคนหน่ึงใน
พวกน้ี  ก็ เหมือนท่านมิ ได้ กระทําแก่ เรา � 46 และพวกเหล่า
น้ีจะต้องออกไปรบัโทษอยู ่เป็นนิตย ์ แต่  ผู้ ชอบธรรมจะเข้าสู่ 
ช ีว ิตน ิรนัดร�์
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26
พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ วางแผนจะฆ่าพระเยซู

(มก 14:1-2;  ลก 22:1-2)
1 ต่อ มา เม่ือ พระ เยซู ตรสั ถ้อยคํา เหล่า น้ี เสรจ็ แล้ว  

พระองค์ จึงรบัสัง่แก่พวกสาวกของพระองค์ วา่ 2 �ท่านทัง้
หลายรู ้อยู ่วา่อกีสองวนัจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตรมนษุย์
จะต้องถูกทรยศให ้ถู กตรงึท่ี กางเขน � 3 ครัง้น้ันพวกปุโรหติ
ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ ของประชาชนได้ประ
ชุมกั นที ่ คฤหาสน์ ของมหาปุโรหติ  ผู้ ซ่ึงเรยีกขานกั นว ่า คา
ยาฟาส 4 ปรกึษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่า
เสีย 5  แต่ พวกเขาพูดวา่ �ในวนัเทศกาลเล้ียงอยา่พึ่งทําเลย
 กล ั วว ่าประชาชนจะเกิดการวุน่วาย�

 มาร ีย์ชาวบ้านเบธานีชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้หลาย
(มก 14:3-9; ยน 12:1-8)

6 ในคราวท่ี พระเยซู ทรงประทั บอย ู่ หมู่ บ้านเบธานีในเรอืน
ของซีโมนคนโรคเรือ้น 7 ขณะเม่ือพระองค์ทรงเอนพระกาย
ลงเสวยอยู่  มี หญิงผู้ หน ่ึงถือผอบน้ํามันหอมราคาแพงมาก
มาเฝ้าพระองค์  แล ้วเทน้ํามันน้ันบนพระเศียรของพระองค์
8 พวกสาวกของพระองค์เม่ือเห ็นก ็ ไม่พอใจ จึงวา่ � เหตุ ใด
จึงทําให้ของน้ี เสียเปล่า 9 ด้วยน้ํามันน้ีถ้าขายก็ ได้ เงนิมาก  
แล ้วจะแจกใหค้นจนก็ ได้ � 10 เม่ือพระเยซูทรงทราบจึงตรสั
แก่เขาวา่ �กวนใจหญิงน้ี ทําไม เธอได้กระทําการดี แก่  เรา 
11 ด้วยวา่คนยากจนมี อยู ่กั บท ่านเสมอ  แต่ เราไม่ อยู ่กั บท ่าน
เสมอไป 12 ซ่ึงหญิงน้ี ได้ เทน้ํามันหอมบนกายเรา เธอกระทํา
เพื่อการศพของเรา 13 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย
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วา่  ท่ี ไหนๆทัว่โลกซ่ึงข่าวประเสรฐิน้ีจะประกาศไป การซ่ึง
หญิงน้ี ได้ กระทําจะเล่ืองลือไปเป็ นที ่ระลึกถึงเขาท่ีน่ันด้วย�

 ยู ดาสตกลง ท่ีจะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11;  ลก 
22:3-6)

14 ครัง้น้ันคนหน่ึงในพวกสาวกสิบสองคนชื่อ  ยู ดาสอสิ
คารโิอท  ได้ ไปหาพวกปุโรหติใหญ่ 15 ถามวา่ �ถ้าข้าพเจ้าจะ
มอบพระองค์ ไว ้ แก่  ท่าน ท่านทัง้หลายจะให้อะไรข้าพเจ้า�
ฝ่ายเขาก็สัญญาจะให้เหรยีญเงนิแก่ ยู ดาสสามสิบเหรยีญ
16  ตัง้แต่ เวลาน้ันมายูดาสก็คอยหาชอ่งท่ีจะทรยศพระองค์

การ จัด เตรยีม เบื้อง ต้น สําหรบั เท ศกาลปัส กา (มก
14:12-16;  ลก 22:7-13)

17 ในวนัต้นเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ พวกสาวกมาทูล
ถามพระเยซู วา่ � พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์
ทัง้ หลาย จัด เต รียม ปัส กา ให ้พระองค์ เสวย ท่ี ไหน � 18  
พระองค์ จึงตร ัสว ่า �จงเข้าไปหาผู้ หน ่ึงในกรุงน้ัน บอกเขา
วา่ �พระอาจารย ์วา่ เวลาของเรามาใกล้ แล้ว เราจะถือปัส
กาท่ีบ้านของท่านพรอ้มกับพวกสาวกของเรา� � 19 ฝ่าย
สาวกเหล่าน้ั นก ็กระทําตามท่ี พระเยซู ทรงรบัสัง่  แล ้วได้จัด
เตรยีมปัสกาไว ้พรอ้ม 

อาหารม้ือแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21;  ลก 
22:14-23; ยน 13:2-30)

20 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ํา  พระองค์ เอนพระกายลงรว่มสําร ั
บก ับสาวกสิบสองคน 21 เม่ือรบัประทานกันอยู ่พระองค์ จึง
ตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ คนหน่ึงใน
พวกท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ 
นัก ต่างคนต่างเริ ่มท ูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า คือ
ข้าพระองค์ หรอื � 23  พระองค์ ตรสัตอบวา่ � ผู้  ท่ี เอาอาหาร
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จิม้ในชามเดียวกั นก ับเรา  ผู้ น้ันแหละท่ีจะทรยศเรา 24  บุ 
ตรมนษุย์จะเสด็จไปตามท่ี ได้  เข ียนไว้วา่ด้วยพระองค์ น้ัน  
แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี ทรยศบุตรมนษุย์ ถ้าคนน้ั นม ิ ได้ บังเกิดมาก็
จะเป็นการดีต่อคนน้ันเอง� 25  ยู ดาสท่ี ได้ ทรยศพระองค์ทูล
ถามวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า คือข้าพระองค์ หรอื �  พระองค์ ตรสั
ตอบเขาวา่ �ท่านพูดเองแล้ วน ี่�

การตัง้พิธศีีลระลึก (มก 14:22-25;  ลก 22:17-20; 1 คร
11:23-25)

26ระหวา่งอาหารม้ือน้ัน  พระเยซู ทรงหยบิขนมปังมา และ
เม่ือขอบพระคุณแล้ว ทรงหกัส่งให ้แก่  เหล่ าสาวกตร ัสว ่า
�จงร ับก ินเถิด  น่ี เป็นกายของเรา� 27  แล ้วพระองค์จึงทรง
หยบิถ้วยมาขอบพระคุณและส่งให ้เขา ตร ัสว ่า �จงรบัไปด่ื 
มท ุกคนเถิด 28 ด้วยวา่น่ีเป็นโลหติของเราอนัเป็นโลหติแหง่
พันธสัญญาใหม่ ซ่ึงต้องหลัง่ออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็ นอ 
ันมาก 29 เราบอกท่านทัง้หลายวา่ เราจะไม่ด่ื มน ้ําผลแหง่
เถาองุน่ต่อไปอกีจนวนัน้ันมาถึง คือว ันที ่เราจะด่ืมกันใหม่
กับพวกท่านในอาณาจักรแหง่พระบิดาของเรา�

ทรงพยากรณ์วา่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-
31;  ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)

30 เม่ือพวกเขารอ้งเพลงสรรเสรญิแล้ว เขาก็พากันออก
ไป ยงั ภูเขา มะกอก เทศ 31 ครัง้ น้ัน พระ เยซู ตรสั กับ เหล่า
สาวกวา่ �ในคื นว ันน้ีท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา ด้วย
มี คําเขียนไว ้วา่ �เราจะตี ผู้ เล้ียงแกะ และแกะฝูง น้ันจะ
กระจัดกระจายไป� 32  แต่ เม่ือเราฟ้ืนขึ้นมาแล้ว เราจะไปยงั
แควน้กาลิ ลีก ่อนหน้าท่าน� 33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ 
วา่ � แม้ คนทัง้ปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะ
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สะดุ ดก ็ หามิได้  เลย � 34  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �เราบอก
ความจรงิแก่ท่านวา่ ในคืนน้ีก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามครัง้� 35 เปโตรทูลพระองค์ วา่ � ถึงแม้ ข้าพระองค์จะ
ต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จะไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย 
�  เหล่ าสาวกก็ทูลเชน่น้ันเหมือนกันทุกคน

 พระ เยซู ใน สวน เก ท เส มนี ใกล้ วนั สิน้พระชนม์ (มก
14:32-42;  ลก 22:39-46; ยน 18:1)

36  แล ้วพระเยซูทรงพาสาวกมายงัท่ี แหง่หน ่ึงเรยีกวา่ เก
ทเสมนี  แล ้วตรสักับสาวกวา่ �จงน่ังอยู ่ท่ีน่ี ขณะเม่ือเราจะ
ไปอธษิฐานท่ี โน่น � 37  พระองค์  ก็ พาเปโตรกับบุตรชายทัง้
สองของเศเบดีไปด้วย  พระองค์ ทรงเริม่โศกเศรา้และหนัก
พระทัยยิง่นัก 38  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ใจของเราเป็น
ทุกขแ์ทบจะตาย จงเฝ้าอยูกั่บเราท่ี น่ี  เถิด �

พระเจ้าทรงตอบคําอธษิฐานของพระเยซูในสวนเกทเส
มนี (มก 14:35-41;  ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)

39  แล ้วพระองค์เสด็จดําเนินไปอกีหน่อยหน่ึง  ก็ ซบพระ
พักตร์ลงถึ งด ิน อธษิฐานวา่ � โอ พระบิดาของข้าพระองค์
ถ้าเป็นได้ ขอให ้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด  แต่  
อยา่งไรก็ดี อยา่ให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์  แต่  
ให ้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์� 40  พระองค์ จึงเสด็จ
กลับมายงัสาวกเหล่าน้ัน  เห ็นเขานอนหลั บอย ู่และตรสักับ
เปโตรวา่ �เป็นอยา่งไรนะ ท่านทัง้หลายจะคอยเฝ้าอยู่กับ
เราสักชัว่เวลาหน่ึงไม่ ได้  หรอื 41 จงเฝ้าระวงัและอธษิฐาน
เพื่อท่านจะไม่ เข ้าในการทดลอง  จิ ตใจพรอ้มแล้ วก ็ จรงิ  
แต่ เน้ือหนังย ังอ ่อนกําลัง� 42  พระองค์ จึงเสด็จไปอธษิฐาน
ครัง้ท่ีสองอ ีกวา่ � โอ ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วย
น้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ ไม่ได้ และข้าพระองค์จําต้อง
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ด่ืมแล้ว  ก็  ให ้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์� 43 ครัน้
พระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอกี เพราะ
เขาลืมตาไม่ ขึ้น 44  พระองค์ จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไป
อธษิฐานครัง้ท่ีสามด้วยถ้อยคําเชน่เดิ มอ ีก 45  แล ้วพระองค์
เสด็จมายงัพวกสาวกของพระองค์ ตร ัสว ่า � เดีย๋วน้ี จงนอน
ต่อไปให้หายเหน่ือยเถิด  ดู  เถิด เวลามาใกล้ แล้ว และบุตร
มนษุยจ์ะต้องถูกทรยศใหต้กอยูใ่นมือของคนบาป 46  ลุ กขึ้น
ไปกันเถิด  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี จะทรยศเรามาใกล้ แล้ว �

การทรยศและการจั บก ุมพระเยซู (มก 14:43-50;  ลก 
22:47-53; ยน 18:3-11)

47  พระองค์ ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด  ยู ดาส คนหน่ึง
ในเหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน  ได้  เข้ามา และมีประชาชนเป็ 
นอ ันมากถือดาบ ถือไม้ ตะบอง มาจากพวกปุโรหติใหญ่และ
พวกผู้ ใหญ่  แห ่งประชาชน 48  ผู้  ท่ี จะทรยศพระองค์น้ันได้ ให ้ 
อาณัติ สัญญาณแก่เขาวา่ �เราจะจุบผู้ ใด  ก็ เป็นผู้ น้ันแหละ 
จงจั บก ุมเขาไว ้ให ้ แน่ นหนาเถิด� 49  ขณะน้ัน  ยู ดาสตรงมา
หาพระเยซูทูลวา่ � สวสัดี พระอาจารย�์  แล ้วจุบพระองค์ 50  
พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �สหายเอย๋ มาท่ี น่ี  ทําไม � คนเหล่าน้ั 
นก ็ เข ้ามาจับพระเยซูและคุมไป 51  ดู  เถิด  มี คนหน่ึงท่ี อยู ่กับ
พระเยซู ยื่ นม ือชกัดาบออก ฟันหู ผู้รบัใช ้คนหน่ึงของมหา
ปุโรหติขาด 52  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �จงเอาดาบของ
ท่านใส่ฝักเสีย ด้วยวา่บรรดาผู้ถือดาบจะพินาศเพราะดาบ
53 ท่านคิดวา่เราจะอธษิฐานขอพระบิดาของเรา และในบัด
เดีย๋วน้ันพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์ แก่ เรากวา่สิบ
สองกองไม่ ได้  หรอื 54  แต่ ถ้าเป็นเชน่น้ันพระคัมภีร ์ท่ีวา่ จํา
จะต้องเป็นอยา่งน้ี จะสําเรจ็ได้ อยา่งไร � 55 ขณะน้ันพระ
เยซูตรสักับหมู่ชนวา่ �ท่านทัง้หลายเหน็เราเป็นโจรหรอื



มัทธวิ 26:56 xci มัทธวิ 26:64

จึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้ น่ั งก ั บท ่านทัง้
หลายสัง่สอนในพระวหิารทุกวนั ท่านก็หาได้จับเราไม่ 56  
แต่  เหตุการณ์ ทัง้สิ ้นที ่ ได้ บังเกิดขึ้นน้ี  ก็ เพื่อจะสําเรจ็ตามพ
ระคัมภีร ์ท่ี พวกศาสดาพยากรณ์ ได้  เข ียนไว�้  แล ้วสาวก
ทัง้หมดก็ ได้ ละทิง้พระองค์ ไว ้และพากันหนี ไป 

 พระเยซู ทรงอยู่ต่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-
65; ยน 18:12, 19-24)

57  ผู้  ท่ี จับพระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยงัคายาฟาสมหา
ปุโรหติ  ท่ี ซ่ึงพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ ใหญ่  ได้ ประชุมกัน
อยู่ 58  แต่ เปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ไปหา่งๆจนถึงคฤหาสน์
ของมหาปุโรหติ  แล ้ว เข้าไป น่ังข้าง ในกับคนใช้ เพื่อจะ ดู
วา่ เรือ่งจะจบลงอยา่งไร 59 พวกปุโรหติใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ 
กับบรรดาสมาชกิสภาได้หาพยานเท็จมาเบิกปรกัปราํพระ
เยซู เพื่อจะประหารพระองค์ เสีย 60  แต่ หาหลักฐานไม่ ได้ 
 เออ  ถึงแม้  มี พยานเท็จหลายคนมาให ้การก ็หาหลักฐาน
ไม่ ได้ ในท่ี สุ ดก ็ มี พยานเท็จสองคนมา 61  กล่าววา่ �คน
น้ี ได้  วา่ �เราสามารถจะทําลายพระวหิารของพระเจ้า และ
จะสรา้งขึ้นใหม่ในสามวนั� � 62 มหาปุโรหติจึงลุกขึ้นถาม
พระองค์ วา่ �ท่านจะไม่ตอบอะไรหรอื คนเหล่าน้ีเป็นพยาน
ปรกัปราํท่านด้วยเรือ่งอะไร� 63  แต่  พระเยซู ทรงน่ิงอยู่ มหา
ปุโรหติจึงกล่าวแก่ พระองค์  วา่ �เราสัง่ให้ท่านปฏิญาณโดย
อา้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่  ให ้บอกเราวา่ ท่านเป็นพระ
ครสิต์พระบุตรของพระเจ้าหรอืไม่� 64  พระเยซู ตรสักับเขา
วา่ �ท่านวา่ถูกแล้ว และยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราบอกท่านทัง้หลาย
วา่ ในเวลาเบื้องหน้าน้ัน ท่านทัง้หลายจะได้ เห ็นบุตรมนษุย์
น่ังข้างขวาพระหตัถ์ของผู้ทรงฤทธาน ุภาพ และเสด็จมาบน
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เมฆแหง่ฟ้าสวรรค์� 65 ขณะน้ันมหาปุโรหติจึงฉีกเส้ือของ
ตน  แล ้ วว ่า �เขาได้ พู ดหมิน่ประมาทแล้ว เราต้องการพยาน
อะไรอกีเล่า  ดู  เถิด  บัดน้ี ท่านทัง้หลายก็ ได้ ยนิเขาพูดหมิน่
ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้หลายคิดเหน็อยา่งไร� คนทัง้ปวง
ก็ตอบวา่ �เขามีความผิดถึงตาย� 67  แล ้วเขาถ่ มน ้ําลาย
รดพระพักตร ์พระองค์ และตี พระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือ
ตบพระองค์ 68  แล ้ วว ่า � เจ้ าพระครสิต์ จงพยากรณ์ ให ้เรา
รู ้วา่ใครตบเจ้า� 69 ขณะน้ันเปโตรน่ังอยู่ภายนอกบรเิวณ
คฤหาสน์ น้ัน  มี  สาวใช ้คนหน่ึงมาพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าได้ อยู ่
กับเยซูชาวกาลิลี ด้วย � 70  แต่ เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทัง้
ปวงวา่ � ท่ี  เจ้ าวา่น้ันข้าไม่ รูเ้รือ่ง � 71 เม่ือเปโตรได้ออกไปท่ี 
ระเบียง  สาวใช ้ อ ีกคนหน่ึงแลเหน็จึงบอกคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ ท่ี 
น่ั นว ่า �คนน้ี ได้  อยู ่กับเยซูชาวนาซาเรธ็ด้วย� 72 เปโตรจึง
ปฏิเสธอกี ด้วยคําปฏิญาณวา่ �ข้าไม่ รู ้จักคนน้ัน� 73  อกีสัก
ครู ่ หน ่ึงคนทัง้หลายท่ียนือยู ่ใกล้ ๆ น้ั นก ็มาวา่แก่เปโตรวา่ � 
เจ้ าเป็นคนหน่ึงในพวกน้ันแน่ แล้ว ด้วยวา่สําเนียงของเจ้าก็
ส่อตัวเจ้าเอง� 74  แล ้วเปโตรก็เริม่สบถและสาบานวา่ �ข้า
ไม่ รู ้จักคนน้ัน� ในทันใดน้ันไก่ ก็  ขัน 75 เปโตรจึงระลึกถึงคํา
ของพระเยซู ท่ี ตรสัแก่เขาวา่ �ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามครัง้�  แล ้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกรอ้งไห้อยา่งขมขื่น
ยิง่นัก

27
สภามอบพระเยซู ไว ้ แก่  ปี ลาต

1 ครั ้นร ุ่งเชา้ บรรดาพวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  แห ่
ง ประชาชน ปรกึษา กัน ด้วย เรือ่ง พระ เยซู เพื่อ จะ ประหาร
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พระองค์ เสีย 2 เขาจึ งม ัดพระองค์พาไปมอบไว ้แก่ ปอนทิอสั
ปีลาตเจ้าเมือง

การสํานึกผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)
3  เม่ือย ูดาสผู้ทรยศพระองค์ เห ็ นว ่าพระองค์ต้องปรบัโทษ

ก็ กลับใจ นําเงนิสามสิบเหรยีญน้ันมาคืนให ้แก่ พวกปุโรหติ
ใหญ่และพวกผู้ ใหญ่ 4  กล่าววา่ �ข้าพเจ้าได้ทําบาปท่ี ได้ ทร
ยศโลห ิตอ ันบร ิสุทธ ์ิ� คนเหล่าน้ันจึงวา่ �การน้ันเป็นธุระ
อะไรของเรา  เจ้ าต้องรบัธุระเอาเอง� 5  ยู ดาสจึงทิง้ เงนิ
น้ันไว้ในพระวหิารและจากไป  แล ้วเขาก็ออกไปผูกคอตาย
6 พวกปุโรหติใหญจึ่งเก็บเอาเงนิน้ันมาแล้ วว ่า �เป็นการผิด
พระราชบัญญั ติ  ท่ี จะเก็บเงนิน้ันไว้ในคลังพระว ิหาร เพราะ
เป็นค่าโลหติ� 7 เขาก็ปรกึษากันและได้เอาเงนิน้ันไปซ้ือทุ่ง
ชา่งหม้อไว้ สําหรบัเป็ นที ่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8  เหตุ  
ฉะน้ัน  ทุ ่งน้ันจึงเรยีกวา่  ทุ ่งโลหติ จนถึงทุกวนัน้ี 9 ครัง้น้ั 
นก ็สําเรจ็ตามพระวจนะโดยเยเรมีย ์ศาสดาพยากรณ์ ซ่ึง
วา่ �และพวกเขาก็รบัเงนิสามสิบเหรยีญ ซ่ึงเป็นราคาของ
ผู้ ท่ี เขาตีราคาไว ้น้ัน � คือท่ีคนอสิราเอลบางคนตีราคาไว้
10 � แล ้วไปซ้ือทุ่งชา่งหม้อ  ตามท่ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
บัญชาข้าพเจ้า�

 พระเยซู ทรงอยูต่่อหน้าปีลาต
11 เม่ือพระเยซูทรงยนือยู่ต่อหน้าเจ้าเมือง  เจ้ าเมืองจึง

ถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื�  พระ
เยซู ตรสักั บท ่านวา่ � ก็ ท่านวา่แล้ วน ี่� 12  แต่ เม่ือพวกปุโรหติ
ใหญแ่ละพวกผู้ ใหญ่  ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์  พระองค์  มิได้ 
ทรงตอบประการใด 13  ปี ลาตจึงกล่าวแก่ พระองค์  วา่ �ซ่ึง
เขาได้ กล ่าวความปรกัปราํท่านเป็นหลายประการน้ี ท่านไม่ 
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ได้ ยนิหรอื� 14  แต่  พระองค์  ก็  มิได้ ตรสัตอบท่านสักคําเดียว  
เจ้ าเมืองจึ งอ ัศจรรยใ์จยิง่นัก

พวก ยวิ ให้ ปล่อย บา รบั บัส และ ตัดสิน ให ้พระ เยซู  ถู ก
ประหารชวีติ

15 ในเทศกาลเล้ียง น้ัน  เจ้ า เมืองเคยปล่อยนักโทษคน
หน่ึงให ้แก่  หมู่ ชนตามใจชอบ 16 คราวน้ันพวกเขามีนักโทษ
สําคัญคนหน่ึงชื่อบารบับัส 17  เหตุ ฉะน้ันเม่ือคนทัง้ปวงชุ มน ุ
มกันแล้ว  ปี ลาตได้ถามเขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายปรารถนาให้
ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่ เจ้า บารบับัสหรอืพระเยซู ท่ี เรยีกวา่
พระครสิต์� 18 เพราะท่านรู ้อยู ่ แล ้ วว ่าเขาได้มอบพระองค์ ไว ้
ด้วยความอจิฉา 19 ขณะเม่ือปีลาตน่ั งบ ัลลั งก ์พิพากษาอยู ่
น้ัน ภรรยาของท่านได้ ใช ้คนมาเรยีนท่านวา่ �ท่านอยา่พัว
พั นก ับเรือ่งของคนชอบธรรมน้ันเลย ด้วยวา่วนัน้ี ดิ ฉันทุกข์
ใจหลายประการกับความฝันเก่ียวกั บท ่านผู้ น้ัน � 20 ฝ่าย
พวกปุโรหติใหญ่และพวกผู้ ใหญ่  ก็  ยุ ยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบา
รบับัส และให้ประหารพระเยซู เสีย 21  เจ้ าเมืองจึงถามเขา
วา่ �ในสองคนน้ี เจ้ าจะให้เราปล่อยคนไหนให ้แก่  เจ้า � เขา
ตอบวา่ �บารบับัส� 22  ปี ลาตจึงถามพวกเขาวา่ � ถ้าอยา่ง
น้ัน เราจะทําอยา่งไรแก่ พระเยซู  ท่ี เรยีกวา่ พระครสิต์� เขา
พากั นร ้องแก่ท่านวา่ � ให ้ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 23  เจ้ 
าเมืองถามวา่ �ตรงึทําไม เขาได้ทําผิดประการใด�  แต่ เขา
ทัง้หลายยิง่รอ้งวา่ � ให ้ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 24 เม่ือปี
ลาตเห ็นว ่าไม่ ได้ การมี แต่ จะเกิดวุน่วายขึ้น ท่านก็เอาน้ําล้าง
มือต่อหน้าหมู่ ชน  แล ้ วว ่า �เราไม่ มี ผิดด้วยเรือ่งโลหติของ
คนชอบธรรมคนน้ี  เจ้ ารบัธุระเอาเองเถิด� 25 บรรดาหมู่ชน
เรยีนวา่ � ให ้โลหติของเขาตกอยู ่แก่ เราทั ้งบ ุตรของเราเถิด�
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26 ท่านจึงปล่อยบารบับัสให ้เขา และเม่ือท่านได้โบยตี พระ
เยซู  แล้ว ท่านก็มอบพระองค์ ให ้ ถู กตรงึท่ี กางเขน 

 พระเยซู ทรงถูกเยาะเยย้และถูกสวมมงกุฎหนาม (มก
15:17-23)

27 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไวใ้นศาลาปร ี
โทเร ี ยม  แล้วก็ รวมทหารทัง้กองล้อมพระองค์ ไว ้28และพวก
เขา เปล้ือง ฉลอง พระองค์ ออก เอา เส้ือ สี แดง เข้ม มา สวม
พระองค์ 29 เม่ือพวกเขาเอาหนามสานเป็นมงกุฎ เขาก็สวม
พระเศียรของพระองค์  แล ้วเอาไม้ออ้ให้ถือไว้ในพระหตัถ์
เบื้องขวาของพระองค์ และเขาได้ คุ กเข่าลงต่อพระพักตร ์
พระองค์ เยาะเยย้พระองค์ วา่ � กษัตรยิ ์ของพวกยวิเจ้าข้า
ขอทรงพระเจรญิ� 30  แล ้วเขาก็ถ่ มน ํ้าลายรดพระองค์ และ
เอาไม้ ออ้น ้ันตีพระเศียรพระองค์ 31 เม่ือพวกเขาเยาะเยย้
พระองค์ แล้ว เขาถอดเส้ือน้ันออก  แล ้วเอาฉลองพระองค์
สวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรงึเสียท่ี กางเขน 32  
ขณะท่ี พวกเขาออกไปน้ัน เขาได้พบชาวไซรนีคนหน่ึงชื่อซี 
โมน เขาจึงเกณฑ์คนน้ันใหแ้บกกางเขนของพระองค์ ไป 

การตรงึท่ี กางเขน (มก 15:24-32;  ลก 23:27-43; ยน
19:16-27)

33 เม่ือพวกเขามาถึงสถานท่ี แหง่หน ึ่งซ่ึงเรยีกวา่กลโกธา
แปล วา่  สถาน ท่ี  กะโหลก ศีรษะ 34 เขา เอา น้ํา องุน่ เปรีย้ว
ระคนกับของขมมาถวายพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงชมิ ก็ 
ไม่  เสวย 35 ครัน้ตรงึพระองค์ ท่ี กางเขนแล้ว เขาก็เอาฉลอง
พระองค์มาจับสลากแบ่งปั นก ันเพื่อจะสําเรจ็ตามพระวจนะ
โดย ศาสดา พยากรณ์ ซ่ึง วา่ �เส้ือผ้า ของ ข้า พระองค์ เขา
แบ่งปั นก ัน ส่วนเส้ือของข้าพระองค์ น้ัน เขาก็จับสลากกัน�
36  แล ้วพวกเขาก็ น่ัง เฝ้าพระองค์ อยู ่ ท่ี น่ัน 37 และได้ เอา
ถ้อยคําข้อหาท่ีลงโทษพระองค์ไปติดไวเ้หนือพระเศียร ซ่ึ งอ 
่านวา่ � ผู้  น้ี คือเยซู กษัตรยิ ์ของชนชาติ ยวิ � 38 คราวน้ั นม ี
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โจรสองคนถูกตรงึไว ้พร ้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหตัถ์
คนหน่ึง ข้างซ้ายอกีคนหน่ึง 39 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเดินผ่าน
ไปมาน้ั นก ็ด่าทอพระองค์ สัน่ศีรษะของเขา 40  กล่าววา่ � เจ้ 
าผู้จะทําลายพระวหิารและสรา้งขึ้นในสามวนัน่ะ จงชว่ยตัว
เองให ้รอด ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขน
เถิด� 41 พวกปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ 
ใหญ่  ก็ เยาะเยย้พระองค์เช ่นก ั นว ่า 42�เขาชว่ยคนอื่นใหร้อด
ได้  แต่ ชว่ยตัวเองให้รอดไม่ ได้ ถ้าเขาเป็นกษั ตร ิย์ของชาติ 
อสิราเอล  ให ้เขาลงมาจากกางเขนเดีย๋วน้ี เถิด และเราจะ
เชื่อเขา 43 เขาไวใ้จในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยในเขา
ก็ ให ้ พระองค์ ทรงชว่ยเขาใหร้อดเดีย๋วน้ี เถิด ด้วยเขาได้ กล่าว
วา่ �เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า� � 44 ถึงโจรท่ี ถู กตรงึไว้
กับพระองค์ ก็ ยงักล่าวคําหยาบชา้ต่อพระองค์ เหมือนกัน 

 เก ิดความมืดตัง้แต่ เท ่ียงจนถึ งบ ่ายสามโมง  พระเยซู 
ทรงสิน้พระชนม์ (มก 15:33-41;  ลก 23:44-49; ยน 19:30-
37)

45  แล้วก็ บังเกิดความมืดทั ่วท ้ังแผ่นดิน  ตัง้แต่ เวลาเท่ียง
วนั จนถึ งบ ่ายสามโมง 46 ครัน้ประมาณบ่ายสามโมงพระ
เยซูทรงรอ้งเสียงดังวา่ �เอลี เอลี ลามาสะบักธานี� แปล
วา่ �พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉน
พระองค์ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย � 47 บางคนในพวกท่ี
ยนือยู ่ท่ีน่ัน เม่ือได้ย ินก ็ พูดวา่ �คนน้ีเรยีกเอลียาห�์ 48 ใน
ทันใดน้ัน คนหน่ึงในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองน้ํา ชุ บน ้ําองุน่
เปรีย้วเสียบปลายไม้ ออ้ ส่งให ้พระองค์  เสวย 49  แต่ คนอื่ นร 
้องวา่ �อยา่เพิง่  ให ้เราคอยดู ซิว ่าเอลียาห์จะมาชว่ยเขาให้
รอดหรอืไม่� 50 ฝ่ายพระเยซู เม่ือพระองค์รอ้งเสียงดั งอ ีก
ครัง้หน่ึง  ก็ ทรงปล่อยพระวญิญาณจิตออกไป
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ม่านกัน้สถานท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดในพระวหิารขาดออกจาก
กัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)

51 และดู เถิด ม่านในพระวหิารก็ขาดออกเป็นสองท่อน
ตัง้แต่บนตลอดล่าง  แผ่ นดิ นก ็ ไหว ศิ ลาก ็แตกออกจากกัน
52  อุโมงค์ ฝังศพก็เปิดออก ศพของพวกว ิสุทธ ิชนหลายคน
ท่ีล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา 53 ภายหลังท่ี พระองค์ ทรง
เป็นขึ้นมาแล้ว เขาทัง้หลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไป
ในนครบร ิสุทธ ์ิปรากฏแก่คนเป็ นอ ันมาก 54  บัดน้ี เม่ือนาย
รอ้ยและทหารท่ีเฝ้าพระเยซู อยู ่ด้วยกันได้ เห ็นแผ่นดินไหว
และเหตุ การณ์  เหล่ าน้ันซ่ึ งบ ังเกิดขึ้น  ก็ พากั นคร ่ั นคร ้ามยิง่
นัก จึงพู ดก ั นว ่า � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
55  ท่ี น่ั นม ีหญิงหลายคนท่ี ได้  ติ ดตามพระเยซูจากแควน้กา
ลิลีเพื่อปรนนิบั ติ  พระองค์  มองดู  อยู ่ แต่ไกล 56 ในพวกน้ั นม 
ี มาร ียช์าวมักดาลา  มาร ียม์ารดาของยากอบและโยเสส และ
มารดาของบุตรเศเบดี

โยเซฟชาวบ้านอารมิาเธยีนําพระศพของพระเยซูไปฝัง
(มก 15:42-47;  ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)

57 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ํา  มี  เศรษฐี คนหน่ึงมาจากบ้านอาริ
มาเธยีชื่อโยเซฟ เป็นสาวกของพระเยซู ด้วย 58 เขาได้ เข ้า
ไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู  ปี ลาตจึงสัง่ให้มอบพระศพ
น้ันให้ 59 เม่ือโยเซฟได้รบัพระศพมาแล้ว เขาก็เอาผ้าป่านท่ี
สะอาดพันหุม้พระศพไว้ 60  แล ้วเชญิพระศพไปประดิษฐาน
ไว ้ท่ี  อุโมงค์  ใหม่ ของตน ซ่ึงเขาได้สกัดไวใ้นศิ ลา เขาก็ กล ิง้หนิ
ใหญ่ปิดปากอุโมงค์ ไว ้ แล้วก็  จากไป 61 ฝ่ายมารยี์ชาวมักดา
ลากับมารยี ์อ ีกคนหน่ึงน้ัน  ก็ น่ังอยู ่ท่ี น่ันตรงหน้าอุโมงค์

พวกทหารยามเฝ้ารกัษาอุโมงค์ฝังศพท่ีประทับตราไว้
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62 วนัต่อมา คือวนัถัดจากวนัตระเตร ียม พวกปุโรหติใหญ่
และพวกฟาร ิสี พากันไปหาปีลาต 63 เรยีนวา่ � เจ้ าคุณขอรบั
ข้าพเจ้าทัง้หลายจําได้ วา่ คนล่อลวงผู้ น้ัน เม่ือเขาย ังม ี ช ีวติอ
ยู ่ได้  พูดวา่ �ล่วงไปสามวนัแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่� 64  
เหตุ  ฉะน้ัน ขอได้ มี บัญชาสัง่เฝ้าอุโมงค์ ให ้ แข ็งแรงจนถึงว ั
นที ่ สาม  เกล ือกวา่สาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และ
ลักเอาศพไป  แล ว้จะประกาศแก่ประชาชนวา่ เขาเป็นขึ้นมา
จากความตายแล้ว และการหลอกลวงครัง้น้ีจะรา้ยแรงยิง่
กวา่ครั ้งก ่อนอกี� 65  ปี ลาตจึงบอกเขาวา่ �พวกท่านจงเอา
ยามไปเถิด จงไปเฝ้าให ้แข ็งแรงเท่าท่ีท่านจะทําได้� 66 เขา
จึงไปทําอุโมงค์ ให ้ มัน่คง ประทับตราไว ้ท่ี  หนิ และวางยาม
ประจําอยู่

28
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู ครสิต์ (มก 16:1-4;  ลก 

24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ภายหลังวนัสะบาโต เวลาใกล้รุง่เชา้วนัต้นสัปดาห์  มาร 

ีย์ชาวมักดาลากับมารยี ์อ ีกคนหน่ึงมาดู อุโมงค์ 2  ดู  เถิด  ได้  
เก ิดแผ่นดินไหวใหญ่ ยิง่นัก เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์  กล ้ิ งก ้อนหนิน้ันออกจากปาก
อุโมงค์  แล้วก็ น่ังอยู่บนหนิน้ัน 3 ใบหน้าของทู ตน ้ันเหมือน
แสงฟ้าแลบ เส้ือของทู ตน ้ั นก ็ขาวเหมือนห ิมะ 4 พวกยามท่ี
เฝ้าอยู ่กล ั วท ูตองค์น้ันจนตัวสัน่ และเป็นเหมือนคนตาย 5  
ทูตสวรรค์ น้ันจึงกล่าวแก่หญิงน้ั นว ่า �อยา่กลัวเลย เพราะ
เรารู ้อยู ่วา่ท่านทัง้หลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรงึท่ี กางเขน 
6  พระองค์ หาได้ประทั บอย ู่ ท่ี น่ี  ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็น
ขึ้นมาแล้วตามท่ี พระองค์  ได้ ตรสัไว ้น้ัน  มาด ู ท่ี ซ่ึงองค์พระ
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ผู้ เป็นเจ้าได้บรรทมอยู ่น้ัน 7  แล ้วจงรบีไปบอกพวกสาวก
ของพระองค์เถิดวา่  พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
แล้ว และดู เถิด  พระองค์ เสด็จไปยงัแควน้กาลิ ลีก ่อนท่า
นทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจะเหน็พระองค์ ท่ีน่ัน  ดู  เถิด เราได้
บอกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่าน้ั นก ็ไปจากอุโมงค์ โดยเรว็ ทัง้
กลั วท ้ังยนิดี เป็นอนัมาก วิง่นําความไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ 9  ขณะท่ี หญิงเหล่าน้ันไปบอกสาวกของพระองค์  
ดู  เถิด  พระเยซู  ได้ เสด็จพบเขาและตร ัสว ่า �จงจําเรญิเถิด�
หญิงเหล่าน้ั นก ็มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ 10  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �อยา่กลัวเลย จงไป
บอกพวกพี่น้องของเราใหไ้ปยงัแควน้กาลิลี และพวกเขาจะ
ได้พบเราท่ี น่ัน �

คํารายงานของพวกทหารยาม
11  ขณะท่ี พวกผู้หญิงกําลังไปอยู ่น้ัน  ดู  เถิด  มี บางคนใน

พวกท่ี เฝ้ายามได้ เข ้า ไปในเมือง เล่าเหตุ การณ์ ทัง้ปวง ท่ี
บังเกิดขึ้นน้ันใหพ้วกปุโรหติใหญ่ ฟัง 12 เม่ือพวกปุโรหติใหญ่
ประชุมปรกึษากั นก ับพวกผู้ ใหญ่  แล้ว  ก็ แจกเงนิเป็ นอ ันมาก
ให ้แก่ พวกทหาร 13 สัง่วา่ �พวกเจ้าจงพูดวา่ �พวกสาวก
ของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเม่ือเรานอนหลั 
บอย ู่� 14 ถ้าความน้ีทราบถึงหู เจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้
พวกเจ้าพ้นโทษ� 15 พวกทหารจึงยอมรบัเงนิ และทําตาม
ท่ี ถู กสอนมา และความน้ี ก็ เล่ืองลือไปในบรรดาพวกยวิจน
ทุกวนัน้ี

พระบัญชาอนัยิง่ใหญข่องพระเยซู ครสิต์ 
16  แล ว้สาวกสิบเอด็คนน้ั นก ็ ได้ ไปยงัแควน้กาลิลี ถึงภูเขา

ท่ี พระเยซู  ได้ ทรงกําหนดไว้ 17 และเม่ือเขาเหน็พระองค์จึง
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กราบลงนมัสการพระองค์  แต่ บางคนยงัสงสัยอยู่ 18  พระ
เยซู จึงเสด็จเข้ามาใกล้  แล ้วตรสักับเขาวา่ �ฤทธานภุาพทัง้
สิน้ในสวรรค์ ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ ดี ทรงมอบไว ้แก่ เราแล้ว
19  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาติ  
ให ้รบับัพติศมาในพระนามแหง่พระบิดา พระบุตร และพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 20 สอนเขาให้ถือรกัษาสิง่สารพัดซ่ึงเรา
ได้สัง่พวกท่านไว้  ดู  เถิด เราจะอยู่กั บท ่านทัง้หลายเสมอไป
จนกวา่จะสิน้โลกเอเมน�
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