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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
มาระโก

 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ มาระโก ซ่ึงเชื่อวา่เป็น �ลูกชาย
ของน้องสาวบารนาบัส� (คส 4:10) มาระโกได้ เดินทาง
ไปประกาศเท่ียวแรกท่ีเมืองอนัทิโอกพรอ้มกับอคัรสาวก
เปาโลกับบารนาบัส และได้ละท่านทัง้สองไว ้ท่ี เมืองเปอร ์กา 
ซ่ึงเปาโลไม่ เหน็ด้วย เปาโลจึงไม่ ยอมให ้มาระโกไปพรอ้มกั 
บท ่านอกี (กจ 13:5, 13; 15:37-39)  แต่ ภายหลังมาระโกได้
หนัมารบัใช้พระเจ้าอกีและอยู่กับเปโตรในกรุงบาบิโลนในปี 
ค�ศ� 60 (1 ปต 5:13) หลังจากน้ั นอ ีกประมาณ 4  หรอื 5  ปี 
มาระโกได้ อยู ่กับเปาโลในกรุงโรม (คส 4:10; ฟม 1:24)  แต่ 
เปโตรไม่ ได้  อยู ่ ท่ี  กรุ งโรม

หลายคนท่ี ไม่ เชื่อในพระคัมภีร ์พู ดวา่หนังสือมาระโกได้ ถู 
กเขียนขึ้นเป็นเล่มแรก ก่อนเล่ มอ ่ืนในส่ีเล่ มท ่ี เรยีกกันวา่ 
�ข่าวประเสรฐิของพระเยซู� และเขาอา้งวา่หนังสือมาระ
โกน้ี ได้  ถู  กค ัดลอกมาจากอกีเล่มหน่ึงท่ีเขาเรยีกวา่ � เล่ม 
Q� (ซ่ึงไม่ มี ใครเคยได้ พบ � เล่ม Q�  น้ี )  ท่ี  ได้ มาจากคํา
บอกเล่าต่ อก ันมา คือจากเรือ่งราวต่างๆท่ีอคัรสาวกเปโต
รเล่าใหม้าระโกฟัง และเขาอา้งวา่หนังสื อม ัทธวิและหนังสือ
ลูกาได้รบัการลอกเลียนแบบมาจากหนังสือมาระโก  แต่ 
ความคิดเหล่า น้ี เป็นความคิดท่ี ไร้สาระ เพราะวา่หนังสือ
มาระโกน้ี และพระคัมภีร ์ทัง้หมด �ออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า� (มธ 4:4)  และ � ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า�
(2 ทธ 3:16)  ทุ กคนท่ี เข ียนส่วนหน่ึงของพระคัมภีรร์วมทัง้
มาระโกน้ัน  ได้  เขียน � สิ ่งท่ีตาไม่ เหน็  หู  ไม่ได้  ยนิ และไม่เคย
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ได้ เข ้าไปในใจมนษุย�์ (1 คร 2:9) เพราะวา่ทุกข้อท่ี ได้  เข 
ียนไว้น้ั นก ็ เข ียนโดยได้รบัการดลใจจากพระวญิญาณของ
พระเจ้า มาระโกเขียนถึงสิง่ท่ีท่านเหน็ด้วยตาของท่านเอง  
ไม่ใช ่ สิ ่งท่ีเปโตรได้เล่าให้ท่านฟัง คําท่ีน่าสังเกตในหนังสือ
มาระโกก็ คือ �ในทันใดน้ัน�

ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ เรยีบเรยีงโดยมาระโก
น้ันทําใหเ้ราเหน็พระลักษณะของพระเยซูในสภาพของผู้ รบั
ใช ้ของพระเยโฮวาห์

การเทศนาสัง่สอนของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 3:1-
11;  ลก 3:1-16; ยน 1:6-8, 19-28)

1 ข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์ พระบุตรของพระเจ้า
เริม่ต้นตรงน้ี 2  ตามท่ี  ได้  เข ียนไวใ้นคําของศาสดาพยากรณ์ 
วา่ � ดู  เถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน  ผู้ น้ันจะเตรยีม
มรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน 3 เสียงผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ัน
ดารวา่ �จงเตรยีมมรรคาแหง่องค์ พระผู้เป็นเจ้า จงกระทํา
หนทางของพระองค์ ให ้ตรงไป� � 4 ยอหน์ให้เขารบับัพติศ
มาในถิน่ทุ รก ันดาร และประกาศเรือ่งบัพติศมาอนัสําแดง
การก ลับ ใจ ใหม่ เพื่อ การ ยก โทษ ความ ผิด บาป 5 คน ทัว่
แควน้ยูเดี ยก ับชาวกรุงเยรูซาเล็มได้พากันออกไปหายอหน์
สารภาพความผิดบาปของตน และได้รบับัพติศมาจากท่าน
ในแม่น้ําจอร ์แดน 6 ยอหน์แต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช ้
หน ังสัตว์คาดเอว รบัประทานตัก๊แตนและน้ําผึ้งป่า 7 ท่าน
ประกาศวา่ �ภายหลังเราจะมี พระองค์  ผู้  หน ่ึงเสด็จมาทรง
เป็นใหญ่กวา่เราอกี ซ่ึงเราไม่ คู่ ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้สาย
ฉลองพระบาทให ้พระองค์ 8  จร ิงๆแล้วเราให ้เจ้ าทัง้หลายรบั
บัพติศมาด้วยน้ํา  แต่  พระองค์ น้ันจะให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพ
ติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์�



มาระโก 1:9 iii มาระโก 1:17

 พระเยซู ทรงรบับัพติศมาจากยอหน์ (มธ 3:13-17;  ลก 
3:21-22)

9 ต่อมาในคราวน้ันพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเรธ็
แควน้กาลิลี และได้ทรงรบับัพติศมาจากยอหน์ในแม่น้ํา
จอร ์แดน 10 พอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ํา ในทันใดน้ั นก ็
ทอดพระเนตรเหน็ท้องฟ้าแหวกออก และพระวญิญาณดุจ
นกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11  แล ้วมีพระสุรเสียงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ วา่ �ท่านเป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจในท่าน
มาก�

พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11;  ลก 4:1-13)
12 ในทันใดน้ัน พระวญิญาณจึงเรง่เรา้พระองค์ ให ้เสด็จ

เข้าไปในถิน่ทุ รก ันดาร 13 และซาตานได้ทดลองพระองค์ อยู ่
ในถิน่ทุ รก ันดารน้ันถึงส่ี สิ บวนั  พระองค์ ทรงอยูใ่นท่ีของสัตว ์
ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบั ติ  พระองค์ 

 พระ เยซู ทรง เริม่ เทศนา สัง่ สอน ใน แควน้ กา ลิ ลี (มธ
4:12-13;  ลก 4:14)

14 ครัน้ยอหน์ถูกขังไว้ในคุกแล้ว  พระเยซู  ได้ เสด็จมายงั
แควน้กาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจักรของ
พระเจ้า 15 และ ตร ัสว ่า �เวลา กําหนด มา ถึง แล้ว และ
อาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้ แล้ว ท่านทัง้หลายจงกลับ
ใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสรฐิเถิด�

ทรงเรยีกซี โมน อนัดรูว์ ยากอบ และยอหน์ (มธ 4:18-
32;  ลก 5:10-11; ยน 1:35-42)

16  ขณะท่ี  พระองค์ เสด็จไปตามชายทะเลกาลิลี  พระองค์  
ก็ ทรงทอดพระเนตรเหน็ซีโมนและอนัดรูว์น้องชายของซี 
โมน กําลังทอดอวนอยู ่ท่ี  ทะเล ด้วยวา่เขาเป็นชาวประมง 17  
พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ท่านจงตามเรามาเถิด และเราจะ
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ตัง้ท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา� 18 เขาก็ละอวนตามพ
ระองค์ไปทั นที 19 ครัน้พระองค์ทรงดําเนินต่อไปอกีหน่อย
หน่ึง  พระองค์  ก็ ทอดพระเนตรเหน็ยากอบบุตรชายเศเบดี
กับยอหน์น้องชายของเขา กําลัง ชุนอวนอยู่ ในเรอื 20 ใน
ทันใดน้ันพระองค์ ได้ ทรงเรยีกเขา เขาจึงละเศเบดี บิ ดาของ
เขาไว ้ท่ี  เรอืก ั บลู กจ้าง และได้ตามพระองค์ ไป 

 พระเยซู ทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม ( ลก 4:31-37)
21  พระองค์ กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเมืองคาเปอร

นาอุม และพอถึงวนัสะบาโตพระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในธรรม
ศาลาเทศนาสัง่สอน 22 เขาทัง้หลายก็ อศัจรรย ์ใจด้วยคําสัง่
สอนของพระองค์ เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงสัง่สอนเขาด้วย
สิทธ ิอาํนาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย ์ไม่ 23  มี ชายคนหน่ึง
ในธรรมศาลาของเขามี ผี โสโครกเข้าสิง มันได้รอ้งออกมา
24  วา่ � พระเยซู ชาวนาซาเรธ็ ปล่อยเราไว้ เราเก่ียวข้องอะ
ไรกั บท ่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรอื เรารู้วา่ท่าน
เป็นผู้ ใด ท่านคือองค์ บรสุิทธิ ์ของพระเจ้า� 25  พระเยซู จึง
ตรสัหา้มมั นว ่า � เจ้ าจงน่ิงเสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และ
เม่ือผี โสโครกทําให้คนน้ันชกัและรอ้งเสียงดังแล้ว มั นก ็
ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกั นว ่า
�การน้ีเป็นอยา่งไรหนอ  น่ี เป็นคําสัง่สอนใหม่ อะไร ท่านสัง่
ผีโสโครกด้วยสิทธอิาํนาจและมั นก ็เชื่อฟังท่าน� 28  ในขณะ
น้ัน  กิตติศัพท์ ของพระองค์ ได้ เล่ืองลือไปทัว่แวน่แควน้บ้าน
เมืองท่ี อยู ่รอบแขวงกาลิลี

 พระเยซู ทรงรกัษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-
15;  ลก 4:38-39)

29 พอ ออก มา จาก ธรรม ศาลา  พระองค์ กับ พวก ของ
พระองค์จึงเข้าไปในเรอืนของซีโมนและอนัดรูว์  พร ้อมกับ
ยากอบและยอหน์ 30  แม่ ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้ อยู ่
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ในทันใดน้ันเขาจึงมาทูลพระองค์ ให ้ทราบด้วยเรือ่งของนาง
31  แล ้วพระองค์ ก็ เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นและทันใดน้ันไข้ 
ก็  หาย นางจึงปรนนิบั ติ  เขาทัง้หลาย 

 พระเยซู ทรงรกัษาคนเป็ นอ ันมากเวลาเยน็ (มธ 8:16-
17;  ลก 4:40-41)

32 เวลา เย ็นว ันน้ั นคร ้ัน ตะวนั ตก แล้ว คน ทัง้ หลาย พา
บรรดาคนเจ็บป่วย และคนท่ี มี  ผีสิง มาหาพระองค์ 33 และ
คนทัง้เมืองก็แตกต่ืนมาออกันอยู ่ท่ี  ประตู 34  พระองค์ จึงทรง
รกัษาคนเป็นโรคต่างๆใหห้ายหลายคน และได้ทรงขับผอีอก
เสียหลายผี  แต่  ผี  เหล่ าน้ันพระองค์ทรงหา้มมิ ให ้ พูด เพราะ
วา่มั นร ู้จักพระองค์

 พระเยซู ทรงอธษิฐานและออกไปประกาศ ( ลก 4:42-
44)

35 ครัน้ เวลาเชา้ มืดพระองค์ ได้ ทรงลุกขึ้น เสด็จออกไป
ยงั ท่ี เปล่ียว และ ทรง อธษิฐาน ท่ี น่ัน 36 ฝ่าย ซี โมน และ
คน ทัง้ หลาย ท่ี อยู ่ด้วย ก็ตาม หา พระองค์ 37 เม่ือ พวก เขา
พบพระองค์ แล้ว เขาจึงทูลพระองค์ วา่ �คนทัง้ปวงแสวงหา
พระองค์� 38  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ � ให ้เราทัง้หลายไปใน
บ้านเมืองใกล้ เคียง เพื่อเราจะได้ประกาศท่ีน่ันด้วย  ท่ี เรา
มาก็เพื่อการน้ันเอง� 39  พระองค์  ได้ ประกาศในธรรมศาลา
ของเขาทัว่แควน้กาลิลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี

 พระเยซู ทรงรกัษาคนเป็นโรคเรือ้นให ้หาย (มธ 8:2-4;  
ลก 5:12-14)

40 และมีคนโรคเรือ้นคนหน่ึงมาหาพระองค์  คุ กเข่าลง
ต่อพระองค์ และทูลวงิวอนพระองค์ วา่ � เพียงแต่  พระองค์ 
จะโปรด  พระองค์  ก็ จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้�
41  พระเยซู ทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหตัถ์ ถู กต้องคนน้ัน
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ตรสัแก่เขาวา่ �เราพอใจแล้ว  เจ้ าจงสะอาดเถิด� 42 พอ
พระองค์ตรสัแล้ว ในทันใดน้ันโรคเรือ้นก็ หาย และคนน้ั นก 
็ สะอาด 43 ก่อนให้ เขาไป  พระองค์ จึง กําชบั ผู้ น้ัน 44 ตรสั
แก่เขาวา่ � เจ้ าอยา่บอกเล่าอะไรให ้ผู้ ใดฟังเลย  แต่ จงไป
สําแดงตัวแก่ ปุ โรหติ และถวายเครือ่งบูชาสําหรบัคนท่ีหาย
โรคเรือ้นแล้ว ตามซ่ึงโมเสสได้สัง่ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อ
คนทัง้หลาย� 45  แต่ คนน้ันเม่ือออกไปแล้ วก ็ตัง้ต้นป่าว
รอ้ง มากมาย ให้ เล่ือง ลือ ไป จน พระ เยซู จะ เสด็จ เข้าไป ใน
เมืองอยา่งเปิดเผยต่อไปไม่ ได้  แต่ ต้องประทับภายนอกใน
ท่ี เปล่ียว และมีคนทุกแหง่ทุกตําบลมาหาพระองค์

2
คนอมัพาตได้รบัความรอดแล้วได้รบัการรกัษาจนหาย

(มธ 9:1-8;  ลก 5:18-26)
1 ครัน้ล่วงไปหลายวนั  พระองค์  ได้ เสด็จไปในเมืองคาเป

อรนาอุ มอ ีก และคนทัง้หลายได้ย ินว ่า  พระองค์ ประทั บท 
ี่ บ้าน 2 และในเวลาน้ันคนเป็ นอ ันมากมาชุ มน ุมกันจนไม่ 
มี  ท่ี จะรบั  จะเข้ าใกล้ ประตู  ก็  ไม่ได้  พระองค์ จึงเทศนาพระ
วจนะน้ันให้เขาฟัง 3  แล ้วมีคนนําคนอมัพาตคนหน่ึงมาหา
พระองค์  มี  สี ่คนหาม 4 เม่ือเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ ไม่ได้ 
เพราะคนมาก เขาจึงรือ้ดาดฟ้าหลังคาตรงท่ี พระองค์ ประทั 
บน ้ัน และเม่ือรือ้เป็นชอ่งแล้ว เขาก็หยอ่นแคร ่ท่ี คนอมัพาต
นอนอยู ่ลงมา 5 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ความเชื่อ
ของเขาทัง้หลาย  พระองค์ จึงตรสักับคนอมัพาตวา่ �ลูกเอย๋
บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� 6  แต่  มี พวกธรรมาจาร
ย์บางคนน่ังอยู ่ท่ี น่ัน และเขาคิดในใจวา่ 7 �ทําไมคนน้ี พู 
ดหมิน่ประมาทเชน่น้ัน ใครจะยกความผิดบาปได้ เวน้แต่ 
พระเจ้าเท่าน้ัน� 8 และในทันใดน้ันเม่ือพระเยซูทรงทราบ
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ในพระทัยวา่เขาคิดในใจอยา่งน้ัน  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่
� เหตุ ไฉนท่านทัง้หลายจึงคิดในใจอยา่งน้ี เล่า 9  ท่ี จะวา่กับ
คนอมัพาตวา่ �บาปของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว� หรอืจะวา่
�จงลุกขึ้นยกแครเ่ดินไปเถิด�  น้ัน ข้างไหนจะงา่ยกวา่กัน
10  แต่ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ รู ้ วา่  บุ ตรมนษุย ์มี  สิทธ ิอาํนาจ
ในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได้� ( พระองค์ จึงตร ัสส 
ัง่คนอมัพาตวา่� 11 �เราสัง่เจ้าวา่ จงลุกขึ้นยกแครไ่ปบ้าน
ของเจ้าเถิด� 12 ทันใดน้ันคนอมัพาตได้ ลุ กขึ้นแล้ วก ็ยก
แครเ่ดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ปวง คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจ
นัก จึงสรรเสรญิพระเจ้าวา่ �เราไม่เคยเหน็การเชน่น้ี เลย �

ทรงเรยีกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13;  ลก 5:27-32)
13 ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จไปตามชายทะเลอกี ประชาชน

ก็มาหาพระองค์ และพระองค์ ได้ ตร ัสส ่ังสอนเขา 14 เม่ือ
พระองค์กําลังเสด็จไปน้ัน  พระองค์  ก็ ทอดพระเนตรเหน็เลว ี
บุ ตรชายอลัเฟอ ัสน ่ังอยู ่ท่ี ด่านเก็บภาษี จึงตรสัแก่เขาวา่
�จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 15 ต่อมา
เม่ือพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรอืนของเลวี  มี พวก
คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนเอนกายลงรว่มสําร ับก 
ับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ เพราะมีคนติดตาม
พระองค์ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี 
เม่ือเหน็พระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวกคนเก็บ
ภาษีและคนบาป จึงถามสาวกของพระองค์ วา่ � เหตุ ไฉน
พระองค์จึ งก ินและด่ืมรว่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาป
เล่า� 17 ครัน้พระเยซูทรงได้ยนิดังน้ัน  พระองค์ จึงตรสัแก่
เขาวา่ �คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ  แต่ คนเจ็บต้องการหมอ
เรามิ ได้ มาเพื่อจะเรยีกคนชอบธรรม  แต่ มาเรยีกคนบาป
ให ้กล ับใจเสียใหม่� 18  มี พวกศิษย์ของยอหน์และของพวก
ฟาร ิสี กําลังถืออดอาหาร พวกเขาจึงมาทูลถามพระองค์ วา่ 
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� เหตุ ไฉนพวกสาวกของยอหน์และของพวกฟาร ิสี ถืออด
อาหาร  แต่ พวกสาวกของพระองค์ ไม่  ถือ � 19  พระเยซู จึง
ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถืออดอาหาร
เม่ือเจ้าบ่าวยงัอยู่กับเขากระน้ันหรอื  เจ้ าบ่าวอยู่ด้วยนาน
เท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ ได้ นานเท่าน้ัน 20  แต่ วนัน้ัน
จะมาถึงเม่ือเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวนัน้ันสหายจะ
ถืออดอาหาร

คํา อุปมา เก่ียว กับ ผ้า และ ถุง หนัง (มธ 9:16-17;  ลก 
5:36-39)

21  ไม่มี  ผู้ ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเส้ือเก่า ถ้าทําอยา่ง
น้ัน ท่อนผ้าทอใหม่ ท่ี ปะเข้าน้ันเม่ือหดจะทําให้เส้ือเก่าขาด
กวา้งออกไปอกี 22 และไม่ มี  ผู้ ใดเอาน้ําองุน่ใหม่มาใส่ ไว ้
ในถุงหนังเก่า ถ้าทําอยา่งน้ันน้ําองุน่ใหม่จะทําให้ถุงเก่าน้ัน
ขาดไป น้ําองุน่น้ันจะไหลออก ถุงหนั งก จ็ะเสียไป  แต่ น้ําองุน่
ใหม่น้ันต้องใส่ ไว ้ในถุงหนังใหม่�

 พระเยซู เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวนัสะบาโต (มธ 12:1-8;
 ลก 6:1-5)

23 ต่อมาในวนัสะบาโตวนัหน่ึงพระองค์ กําลัง เสด็จ ไป
ในนาข้าว และเม่ือพวกสาวกของพระองค์ กําลังเดินไปก็
เริม่ เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาร ิสี จึงถามพระองค์ วา่ 
� ดู  เถิด ทําไมพวกเขาจึงทําการซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไว้
ในวนัสะบาโต� 25  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �พวกท่าน
ยงัไม่เคยอา่นหรอื ซ่ึงดาวดิได้กระทําเม่ือท่านขาดอาหาร
และอดอยาก ทัง้ท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือคราวเม่ือ
อาบียาธารเ์ป็นมหาปุโรหติ ท่านได้ เข ้าไปในพระนิเวศของ
พระเจ้า และ รบั ประทาน ขนมปัง หน้า พระ พักตร์ ซ่ึง พระ
ราชบัญญั ติ หา้มไม่ ให ้ใครรบัประทาน  เวน้แต่ พวกปุโรหติ
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เท่าน้ัน และซ้ํายงัส่งให ้คนที ่ มาก ั บท ่านรบัประทานด้วย�
27  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �วนัสะบาโตน้ันทรงตัง้ไว้เพื่ 
อมนษุย ์ มิใช ่ทรงสรา้งมนษุย ์ไว ้สําหรบัวนัสะบาโต 28  เหตุ 
ฉะน้ันบุตรมนษุยเ์ป็นเจ้าเป็นใหญเ่หนือวนัสะบาโตด้วย�

3
ทรงรกัษาชายมือลีบในวนัสะบาโต (มธ 12:10-14;  ลก 

6:6-11)
1  แล ้วพระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอกี และท่ีน่ั 

นม ชีายคนหน่ึ งม ือข้างหน่ึงลีบ 2 คนเหล่าน้ันคอยดู พระองค์  
วา่  พระองค์ จะรกัษาโรคใหค้นน้ันในวนัสะบาโตหรอืไม่ เพื่อ
เขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ ได้ 3  พระองค์ ตรสัแก่คนมือลีบ
วา่ � มาย ืนข้างหน้าเถอะ� 4  พระองค์ จึงตรสัแก่คนทัง้
หลายวา่ �ในวนัสะบาโตให ้ถู กต้องตามพระราชบัญญั ติ 
ควรจะทําการดีหรอืทําการชัว่ จะชว่ยชีว ิตด ีหรอืจะสังหาร
ชีว ิตด ี� ฝ่ายคนทัง้ปวงก็น่ิงอยู่ 5  พระองค์  มี พระทัยเป็น
ทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนัก และได้ทอดพระเนตรดู
รอบด้วยพระพิโรธ และพระองค์ตรสักับชายคนน้ั นว ่า �จง
เหยยีดมือออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือของเขาก็
หายเป็นปกติเหมือนกับมื ออ ีกข้างหน่ึง

ฝูงชนก็ ติ ดตามไปและคนเป็ นอ ันมากได้รบัการรกัษาให ้
หาย (มธ 12:15-16;  ลก 6:17-19)

6 พวกฟาร ิสี จึงออกไป และในทันใด น้ันได้ปรกึษา กับ
พรรคพวกของเฮโรดถึงพระองค์ วา่ พวกเขาจะทําอยา่งไร
จึง จะ ฆ่า พระองค์ ได้ 7 ฝ่าย พระ เยซู กับ พวก สาวก ของ
พระองค์ จึง ออก จาก ท่ี น่ัน ไป ยงั ทะเล และ ฝูง ชน เป็ นอ ัน
มากจากแควน้กาลิ ลี ได้ ตามพระองค์ ไป ทัง้จากแควน้ ยู
เดีย 8 จากกรุงเยรูซาเล็ม และจากเมืองเอโดม และจาก
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ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น และจากแควน้เมืองไทระและ
ไซดอน ฝูงชนเป็ นอ ันมาก เม่ือเขาได้ยนิ ถึง สิง่ยิง่ ใหญ่ ท่ี  
พระองค์ ทรงกระทําน้ั นก ็มาหาพระองค์ 9  พระองค์ จึงตร ัสส 
ัง่พวกสาวกของพระองค์ ให ้เอาเรอืเล็กมาคอยรบัพระองค์
เพื่ อม ิ ให ้ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยวา่พระองค์ 
ได้ ทรงรกัษาคนเป็ นอ ันมากให้หายโรค จนบรรดาผู้ ท่ี  มี 
โรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะได้ ถู กต้องพระองค์
11และพวกผโีสโครกเม่ือได้ เห น็พระองค์ ก็ได้ หมอบลงกราบ
พระองค์  แล ้วรอ้งองึวา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า� 12 ฝ่ายพระองค์จึงทรงกําชบัหา้มมั นม ิ ให ้ แพร ่ง
พรายวา่พระองค์คือผู้ ใด 

ทรงตั ้งอ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4;  ลก 6:12-16)
13  แล ้วพระองค์เสด็จขึ้นภู เขา และพอพระทัยจะเรยีก

ผู้ ใด  พระองค์  ก็ ทรงเรยีกผู้ น้ัน  แล ้วเขาได้มาหาพระองค์
14  พระองค์ จึงทรงตัง้สาวกสิบสองคนไว ้ให ้พวกเขาอยู่กับ
พระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงใช้เขาไปประกาศ 15 และให ้
มี อาํนาจ รกัษา โรค ต่างๆ และ ขับ ผี ออก ได้ 16 และ ซี โม น
น้ัน  พระองค์ ทรงประทานชื่ ออ ีกวา่เปโตร 17 และยากอบ
บุตรชายเศเบดีกับยอหน์น้องชายของยากอบ ทัง้สองคน
น้ี พระองค์ ทรงประทานชื่ ออ ี กวา่ โบอาเนอเย แปลวา่ ลูก
ฟ้ารอ้ง 18 อนัดรูว์  ฟี  ลิป บารโธโลมิว มัทธวิ  โธมัส ยากอบ
บุตรชายอลัเฟอสั ธดัเดอสั  ซี โมนชาวคานาอนั 19 และยู
ดาสอสิคาริโอทท่ี ได้ ทรยศพระองค์ น้ัน  พระองค์ และพวก
สาวกจึงเข้าไปในเรอืน 20 และฝูงชนก็มาประชุมกั นอ ีก จน
พระองค์และพวกสาวกจะรบัประทานอาหารไม่ ได้ 21 เม่ือ
ญาติ มิ ตรของพระองค์ ได้ ยนิเหตุ การณ์  น้ัน เขาก็ออกไปเพื่อ
จะจับพระองค์ ไว ้ด้วยเขาวา่ � พระองค์ วกิลจรติแล้ว�
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ความผิดบาปท่ีทรงอภัยให ้ไม่ ได้ (มธ 12:24-29;  ลก 
11:14-20)

22 พวก ธร รมา จาร ย์ ซ่ึง ได้ ลง มา จาก กรุง เยรูซาเล็ม ได้ 
กล่าววา่ � ผู้  น้ี  มี เบเอลเซบูลสิง�  และ � ท่ี เขาขับผีออกได้ ก็ 
เพราะใชอ้าํนาจนายผี น้ัน � 23 ฝ่ายพระองค์จึงเรยีกคนเหล่า
น้ันมาตรสัแก่เขาเป็นคําอุปมาวา่ �ซาตานจะขับซาตานให้
ออกอยา่งไรได้ 24 ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกัน
แล้ว ราชอาณาจั กรน ้ันจะตัง้อยู ่ไม่ได้ 25 ถ้าครวัเรอืนใดๆ
เกิดแตกแยกกัน ครวัเรอืนน้ันจะตัง้อยู ่ไม่ ได้ 26 และถ้า
ซาตานจะต่อสู้กับตนเอง และแตกแยกกัน มั นก ็ ตัง้อยู ่ ไม่
ได้  มี  แต่ จะสิน้สูญไป 27  ไม่มี  ผู้ ใดอาจเข้าไปในเรอืนของ
คนท่ี มี กําลังมากและปล้นทรพัย์ของเขาได้  เวน้แต่ จะจับ
คนท่ี มี กําลังมากน้ั นม ัดไว้เสี ยก ่อน  แล ้วจึงจะปล้นทรพัย์
ในเรอืน น้ันได้ 28 เราบอกความจรงิแก่ ท่านทัง้หลายวา่
ความผิดบาปทุกอยา่งและคําหมิน่ประมาทท่ีเขากล่าวน้ัน
จะทรงโปรดยกให ้บุ ตรทัง้หลายของมนษุย ์ได้ 29  แต่  ผู้ ใดจะ
กล่าวคําหมิน่ประมาทต่อพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะไม่ ได้ รบั
การอภัยโทษเลย  แต่  ผู้ น้ันยอ่มได้รบัโทษจากการพิพากษา
เป็นนิตย�์ 30  ท่ี ตร ัสอย ่างน้ั นก ็เพราะเขาทัง้หลายกล่าววา่
� พระองค์  มี  ผี โสโครกเข้าสิง�

 ผู้  ท่ี เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระเยซู (มธ
12:46-50;  ลก 8:19-21)

31 เวลา น้ันมารดาและพวกน้องชายของพระองค์ มาย ื
นอยู ่ข้างนอก  แล ้วใช้คนเข้าไปทูลเรยีกพระองค์ 32 และ
ประชาชนก็ น่ังอยู่รอบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ วา่ � ดู  
เถิด มารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์
คอยอยู ่ข้างนอก � 33  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �ใครเป็น
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มารดาของเรา และใครเป็นพี่ น้องของเรา� 34  พระองค์ 
ทอดพระเนตรคนท่ีน่ังล้อมรอบพระองค์น้ันแล้วตร ัสว ่า � ดู  
เถิด  น่ี เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 35  ผู้ ใดจะกระทําตาม
พระทัยพระเจ้า  ผู้ น้ันแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดา
ของเรา�

4
คําอุปมาเก่ียวกับผู้หวา่นพืช (มธ 13:1-23;  ลก 8:4-15)

1  แล ้วพระองค์ทรงตัง้ ต้นสัง่สอนท่ี ฝ่ังทะเลอกี ฝูงชน
เป็ นอ ันมากพากันมาหาพระองค์  เหตุ ฉะน้ันพระองค์ จึง
ได้ เสด็จ ลง ไป ประทับ ใน เรอื ท่ี ทะเล และ ฝูง ชน อยู่ บน ฝ่ัง
ชายทะเล 2  พระองค์ จึงตร ัสส ่ังสอนเขาหลายประการเป็น
คําอุปมา และในการสอนน้ันพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ 3 � จง
ฟัง  ดู  เถิด  มี  ผู้ หวา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นพืช 4 และต่อมา
เม่ือเขาหวา่น เมล็ดพื ชก ็ตกตามหนทางบ้าง  แล ้วนกใน
อากาศก็ มาก ินเสีย 5 บ้างก็ตกท่ีซ่ึ งม ีพื้นหนิ  มี เน้ื อด ินแต่ 
น้อย จึงงอกขึ้นโดยเรว็เพราะดินไม่ ลึก 6  แต่ เม่ือแดดจัด
แดดก็ แผดเผา และเพราะรากไม่ มี จึงเหีย่วไป 7 บ้างก็ตก
กลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่ เกิดผล 
8 บ้างก็ตกท่ี ดิ นดี  แล ้วงอกงามจําเรญิขึ้น  เก ิดผลสามสิบ
เท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง รอ้ยเท่าบ้าง� 9  แล ้วพระองค์ตรสั
แก่เขาวา่ �ใครมี หู จงฟังเถิด� 10 เม่ือพระองค์ อยู ่ ตาม
ลําพัง  คนที ่ อยู ่รอบพระองค์ พร ้อมกับสาวกสิบสองคน  ได้ 
ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมาน้ัน 11  พระองค์ จึงตรสัแก่เขา
วา่ �ข้อความลึ กล ับแหง่อาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้
ท่านทัง้หลายรู ้ได้  แต่ ฝ่ายคนนอกน้ันบรรดาข้อความเหล่า
น้ีจะแจ้งให้เป็นคําอุปมาทุกอยา่ง 12 เพื่อวา่เขาจะดู แล ้วดู 
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เล่า  แต่  มองไม่เหน็ และฟังแล้วฟังเล่า  แต่  ไม่เข้าใจ  เกล ือก
วา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่ และความผิด
บาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย�

 พระเยซู ทรงอธบิายถึงคําอุปมาน้ัน (มธ 13:18-23;  ลก 
8:11-15)

13  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �คําอุปมาน้ันพวกท่านยงัไม่ เข 
้าใจหรอื ถ้ากระน้ันท่านทัง้หลายจะเข้าใจคําอุปมาทัง้ปวง
อยา่งไรได้ 14  ผู้ หวา่นน้ั นก ็ ได้ หวา่นพระวจนะ 15 ซ่ึงตก
รมิหนทางน้ันได้ แก่ พระวจนะท่ีหวา่นแล้ว และเม่ื อบ ุคคล
ใดได้ ฟัง ในทันใดน้ันซาตานก็มาชงิเอาพระวจนะซ่ึงหวา่น
ในใจเขาน้ันไปเสีย 16 และซ่ึงตกท่ีซ่ึ งม ีพื้นหนิ  มี เน้ื อด ิน
แต่น้อยน้ั นก ็ ทํานองเดียวกัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ยนิพระวจนะ
และก็ร ับท ั นที ด้วยความปร ีดี 17  แต่  ไม่มี รากในตัวจึงทนอยู ่
ได้  ชัว่คราว ภายหลังเม่ือเกิดการยากลําบากและการข่มเหง
ต่างๆเพราะพระวจนะน้ัน  ก็ เลิกเสียในทั นที  ทันใด 18 และ
พืชซ่ึงหวา่นกลางหนามน้ันได้ แก่  บุ คคลท่ี ได้ ฟังพระวจนะ
19  แล ้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงใน
ทรพัย ์สมบัติ และความโลภในสิ ่งอ ื่นๆได้ เข ้ามาและปกคลุม
พระวจนะน้ัน จึงไม่ เกิดผล 20 ส่วนพืชซ่ึงหวา่นตกในดินดี 
น้ัน  ได้แก่  บุ คคลท่ี ได้ ยนิพระวจนะน้ัน และรบัไว้ จึงเกิดผล
สามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง รอ้ยเท่าบ้าง�

 เท ียนท่ี จุ ดแล้วต้องตัง้ไว ้ให ้ ส่องแสง (มธ 5:15-16;  ลก 
8:16; 11:33)

21  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �เขาเอาเทียนมาสําหรบั
ตัง้ไว ้ใต้  ถัง  ใต้ เตียงนอนหรอื และมิ ใช ่สําหรบัตัง้ไว้บนเชงิ
เทียนหรอื 22 เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนไว้ซ่ึงจะไม่ปรากฏ
แจ้ง และ ไม่ มี  สิ ่ง ใด ท่ี ปิดบัง ไว้ ซ่ึง จะ ไม่ ต้อง แพรง่พราย
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23 ถ้าใครมี หู  ฟังได้ จงฟังเถิด� 24  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่
�จงเอาใจจดจ่อต่อสิง่ท่ีท่านฟังให ้ดี ท่านจะตวงให้เขาด้วย
ทะนานอนัใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอนัน้ัน ทัง้จะเพิม่
เติมให ้อ ีกแก่ ผู้  ท่ี ฟังแล้ว 25 ด้วยวา่ผู้ใดมี อยู ่ แล ว้จะเพิม่เติม
ให ้ผู้ น้ั นอ ีก  แต่  ผู้ ใดไม่ มี  แม้ว ่าซ่ึงเขามี อยู ่น้ันจะเอาไปเสีย
จากเขา�

อาณาจักรท่ีเติบโตขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
26  พระองค์ ตร ัสว ่า �อาณาจักร ของ พระเจ้า เปรยีบ

เหมือนชายคนหน่ึงหวา่นพืชลงในดิน 27  แล ้วกลางคื นก ็
นอนหลับและกลางว ันก ็ ต่ืนขึ้น ฝ่ายพื ชน ัน้จะงอกจําเรญิขึ้น
อยา่งไรเขาก็ ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดินเองทําใหพ้ืชงอกจําเรญิ
ขึ้นเป็นลําต้ นก ่อน ภายหลั งก ็ ออกรวง  แล้วก็  มี เมล็ดข้าวเต็ม
รวง 29 ครัน้สุกแล้วเขาก็ไปเก่ียวเก็ บท ี เดียว เพราะวา่ถึงฤดู 
เก ่ียวแล้ว�

คําอุปมาเก่ียวกับเมล็ ดม ั สตาร ์ด (มธ 13:31-32;  ลก 
13:18-19)

30และพระองค์ตร ัสว ่า �อาณาจักรของพระเจ้าจะเปรยีบ
เหมือนสิง่ ใด หรอืจะสําแดงด้วยคําเปรยีบอยา่งไร 31  ก็ 
เปรยีบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหน่ึง เวลาเพาะลง
ในดิน น้ั นก ็เล็กกวา่ เมล็ดทัง้ปวงทั ่วท ้ังแผ่น ดิน 32  แต่ 
เม่ือเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจําเรญิใหญ่โตกวา่ผักทัง้ปวง และ
แตกกิ ่งก ้านใหญ่ พอให ้นกในอากาศมาอาศัยอยู่ในร ่มน ้ัน
ได้� 33  พระองค์  ได้ ตร ัสส ่ังสอนพระวจนะให ้แก่ เขาเป็น
คําอุปมาอยา่งน้ันเป็นหลายประการ  ตามท่ี เขาจะสามารถ
ฟังได้ 34 และนอกจากคําอุปมา  พระองค์  มิได้ ตรสัแก่เขา
เลย  แต่ เม่ือพวกเขาอยู ่ตามลําพัง  พระองค์ จึงทรงอธบิาย
สิง่สารพัดน้ันแก่ เหล่ าสาวก
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 พายุ  ใหญ่ ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27;  ลก 8:22-
25)

35 เย ็นว ันน้ันพระองค์ ได้ ตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ � ให ้พวก
เราข้ามไปฝ่ังฟากข้างโน้นเถิด� 36 เม่ือลาประชาชนแล้ว
เขาจึงเชญิพระองค์เสด็จไปในเรอืท่ี พระองค์ ประทั บอย ู่ น้ัน 
และมีเร ืออ ่ืนเล็กๆหลายลําไปกับพระองค์ ด้วย 37 และพายุ 
ใหญ่  ได้ บังเกิดขึ้น และคล่ื นก ็ซัดเข้าไปในเรอืจนเรอื เต็ม
อยู ่แล้ว 38 ฝ่ายพระองค์บรรทมหนนุหมอนหลั บอย ู่ ท่ี  ท้าย
เรอื  เหล่ าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า 
ข้าพเจ้าทัง้หลายกําลังจะพินาศอยู ่แล้ว ท่านไม่ทรงเป็นหว่ง
บ้างหรอื� 39  พระองค์ จึงทรง ต่ืนขึ้นหา้มลมและตรสัแก่
ทะเลวา่ �จงสงบเงยีบซิ�  แล ้วลมก็หยุ ดม ีความสงบเงยีบ
ทัว่ไป 40  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ทําไมท่านกลัวอยา่งน้ี
ท่านยงัไม่ มี ความเชื่อหรอื� 41 ฝ่ายเขาก็เกรงกลั วน ักหนา
และพู ดก ันและกั นว ่า �ท่านน้ีเป็นผู้ใดหนอ จนชัน้ลมและ
ทะเลก็เชื่อฟังท่าน�

5
ทรงขับผีออกจากผู้ชายท่ีเมืองกาดารา (มธ 8:28-34;  

ลก 8:26-37)
1 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยงัเมืองชาว

กาดารา 2 พอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรอื ทันใดน้ั นม ีชายคน
หน่ึงออกจากอุโมงค์ฝังศพมี ผี โสโครกสิงได้มาพบพระองค์
3 คนน้ันอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ ฝังศพ และไม่ มี  ผู้ ใดจะผูกมัด
ตัวเขาได้  แม้ จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ ไม่อยู ่4 เพราะวา่ได้ ล่าม
โซ่  ใส่ ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็หกัโซ่และฟาดตรวนเสีย  ไม่มี  
ผู้ ใดมีแรงพอท่ีจะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่รอ้งองึอยู่ตาม
อุโมงค์ฝังศพและท่ี ภู เขาทัง้กลางวนักลางคืนเสมอ และเอา
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หนิเชอืดเน้ือของตัว 6 ครัน้เขาเหน็พระเยซู แต่ไกล เขาก็วิง่
เข้ามานมัสการพระองค์ 7  แล ้วรอ้งเสียงดังวา่ �ข้าแต่ พระ
เยซู พระบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์ เก ่ียวข้องอะไรกั 
บท ่านเล่า ข้าพระองค์ ขอให ้ พระองค์ ปฏิญาณในพระนาม
ของ พระเจ้า วา่ จะ ไม่ ทรมาน ข้า พระองค์� 8  ท่ี  พู ด เชน่ น้ี
เพราะพระองค์ ได้ ตรสัแก่มั นว ่า �อา้ยผี โสโครก จงออกมา
จากคนน้ันเถิด� 9  แล ้วพระองค์ตรสัถามมั นว ่า � เจ้ าชื่อ
อะไร� มันตอบวา่ �ชื่อกอง เพราะวา่พวกข้าพระองค์หลาย
ตนด้วยกัน� 10 มันจึ งอ ้อนวอนพระองค์เป็ นอ ันมากมิ ให ้ ขับ
ไล่ มันออกจากแดนเมืองน้ัน 11  มี สุกรฝูงใหญ่กําลังหากิน
อยู ่ท่ี  ไหล่ เขาตําบลน้ัน 12  ผี  เหล่ าน้ั นก ็ออ้นวอนพระองค์ วา่ 
�ขอโปรดใหข้้าพระองค์ทัง้หลายเข้าในสุกรเหล่าน้ี เถิด � 13  
พระเยซู  ก็ ทรงอนญุาตทั นที  แล ้วผีโสโครกน้ันจึงออกไปเข้า
สิงอยูใ่นสุ กร สุกรทัง้ฝูง (ประมาณสองพันตัว�  ก็ วิง่กระโดด
จากหน้าผาชนัลงไปในทะเลสําลักน้ําตาย 14 ฝ่ายคนเล้ียงสุ 
กรน ้ันต่างคนต่างหนีไปเล่าเรือ่งทัง้ในนครและบ้านนอก  
แล ้วคนทัง้ปวงก็ออกมาดู เหตุการณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ัน 15 เม่ือเขา
มาถึงพระเยซู  ก็  เห ็นคนท่ี ผี ทัง้กองได้ สิ งน้ันนุ่งหม่ผ้าน่ังอยู ่
มีสติ  อารมณ์ดี เขาจึงเกรงกลั วน ัก 16  แล ้วคนท่ี ได้  เห ็ นก ็เล่า
เหตุ การณ์ ซ่ึ งบ ังเกิดแก่ คนที ่ ผี  สิ งน้ัน และซ่ึ งบ ังเกิดแก่ฝูง
สุกรใหเ้ขาฟัง 17คนทัง้หลายจึงเริม่พากั นอ ้อนวอนพระองค์ 
ให ้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขา 18 เม่ือพระองค์
กําลังเสด็จลงเรอื  คนที ่ ผี  ได้  สิ งแต่ก่อนน้ันได้ออ้นวอนขอ
ติดตามพระองค์ ไป 19  พระเยซู  ไม่ ทรงอนญุาต  แต่ ตรสัแก่
เขาวา่ �จงไปหาพวกพ้องของเจ้าท่ี บ้าน  แล ้วบอกเขาถึง
เรือ่งเหตุ การณ์  ใหญ่ ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําแก่ 
เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่ เจ้ าแล้ว� 20 ฝ่ายคนน้ั นก ทู็ล
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ลา  แล ้วเริม่ประกาศในแควน้ทศบุ ร ีถึงเหตุ การณ์  ใหญ่  ท่ี  พระ
เยซู  ได้ ทรงกระทําแก่ เขา และคนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนัก

หญิงผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์และหายโรค ลูกสาว
ของไยรสัเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 9:18-26;  ลก 8:41-
56)

21 ครัน้พระเยซูเสด็จลงเรอืข้ามฟากกลับไปแล้ว  มี คนเป็ 
นอ ันมากมาหาพระองค์ และพระองค์ยงัประทั บท ่ี ฝ่ังทะเล 
22  ดู  เถิด  มี นายธรรมศาลาคนหน่ึงชื่อ ไยรสัเดินมา และ
เม่ือเขาเหน็พระองค์ ก็ กราบลงท่ีพระบาทของพระองค์ 23  
แล ้ วท ูลออ้นวอนพระองค์เป็ นอ ันมากวา่ �ลูกสาวเล็กๆของ
ข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชญิพระองค์ไปวาง
พระหตัถ์บนเขา เพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ ตาย � 24 ฝ่าย
พระเยซู ได้ เสด็จไปกับคนน้ัน  มี คนเป็ นอ ันมากตามพระองค์ 
ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงเป็นโรคตก
เลือดได้ สิ บสองปีมาแล้ว 26  ได้  ทนทุกข์ ลําบากมากเพราะ
มีหมอหลายคนมารกัษา และได้เสียทรพัย์จนหมดสิน้ โร
คน้ั นก ็ มิได้ บรรเทาแต่ยิง่กําเรบิขึ้น 27 ครัน้ผู้หญิงน้ันได้ยนิ
ถึงเรือ่งพระเยซู เธอก็เดินปะปนกับประชาชนท่ีเบียดเสียด
ข้างหลังพระองค์ และได้ ถู กต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะ
เธอคิดวา่ �ถ้าเราได้แตะต้องแต่ ฉลองพระองค์ เราก็จะ
หายโรค� 29 ในทันใดน้ันเลือดท่ีตกก็หยุดแหง้ไป และผู้
หญิงน้ั นร ู้สึกตั วว ่าโรคหายแล้ว 30 บัดเดีย๋วน้ัน  พระเยซู 
ทรงรูสึ้กวา่ฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์ แล้ว จึงเหลียวหลัง
ในขณะท่ีฝูงชนเบียดเสียดกันน้ันตร ัสว ่า �ใครถูกต้องเส้ือ
ของเรา� 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์ ทอด
พระเนตรเหน็แล้ วว ่า ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์
และพระองค์ยงัจะทรงถามอกีหรอืวา่ �ใครถูกต้องเรา� �



มาระโก 5:32 xviii มาระโก 5:43

32  แล ้วพระองค์ทอดพระเนตรดู รอบ  ประสงค์ จะเหน็ผู้หญิง
ท่ี ได้ กระทําสิง่น้ัน 33 ฝ่ายผู้หญิงน้ั นก ็ กล ัวจนตัวสัน่ เพราะรู้
เรือ่งท่ีเป็นแก่ตั วน ้ัน จึงมากราบลงทูลแก่ พระองค์ ตามจรงิ
ทัง้สิน้ 34  พระองค์ จึงตรสัแก่ ผู้ หญิงน้ั นว ่า �ลูกสาวเอย๋  ท่ี  
เจ้ าหายโรคน้ั นก ็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรค
น้ี เถิด � 35 เม่ือพระองค์ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา  มี บางคนได้
มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกวา่ �ลูกสาวของท่านตาย
เสียแล้ว ยงัจะรบกวนอาจารย์ทําไมอกีเล่า� 36  ทันทีท่ี  พระ
เยซู ทรงฟังคําซ่ึงเขาวา่น้ัน  พระองค์ จึงตรสัแก่นายธรรม
ศาลาวา่ �อยา่วติกเลย จงเชื่อเท่าน้ันเถิด� 37  พระองค์  ไม่ 
ทรงอนญุาตให ้ผู้ ใดไปด้วยเวน้แต่เปโตร ยากอบ และยอหน์
น้องชายของยากอบ 38 ครัน้พระองค์เสด็จไปถึงเรอืนนาย
ธรรมศาลาแล้ว  ก็ ทอดพระเนตรเหน็คนวุน่วายรอ้งไห้ครํา่
ครวญเป็ นอ ันมาก 39 และเม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึง
ตรสัถามเขาวา่ �ท่านทัง้หลายพากั นร ้องไห้วุน่วายไปทําไม
เด็กหญิงน้ันไม่ตายแต่นอนหลั บอย ู่� 40 เขาก็พากันหวัเราะ
เยาะพระองค์  แต่ เม่ือพระองค์ขับคนทัง้หลายออกไปแล้ว
จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิงน้ันและสาวกสามคนท่ี อยู ่
กับพระองค์  เข ้าไปในท่ี ท่ี เด็กหญิงนอนอยู่ 41  พระองค์ จึง
จับมือเด็กหญิงน้ันตรสัแก่เขาวา่ �ทาลิธา  คู  มิ � แปลวา่
�เด็กหญิงเอย๋ เราวา่แก่ เจ้ าวา่ จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใด
น้ันเด็กหญิงน้ั นก ็ ลุ กขึ้นเดิน เพราะวา่เด็กน้ันอายุ ได้  สิ บสอง
ปี คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจอยา่งยิง่ 43  พระองค์  ก็ กําชบัหา้ม
เขาแข็งแรงไม่ ให ้บอกผู้ใดให ้รู ้ เหตุการณ์  น้ี  แล ้วจึงสัง่เขาให้
นําอาหารมาใหเ้ด็กน้ั นร ับประทาน

6
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 พระเยซู ทรงกลับไปเยีย่มเมืองนาซาเรธ็ (มธ 13:54-58;
 ลก 4:16-30)

1 ฝ่าย พระองค์ ได้ เสด็จ ออก จาก ท่ี น่ัน ไปย ังบ ้าน เมือง
ของพระองค์ และเหล่าสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ 
ไป 2 พอถึงวนัสะบาโตพระองค์ทรงตัง้ต้นสัง่สอนในธรรม
ศาลา และคนเป็ นอ ันมากท่ี ได้ ยนิพระองค์ ก็ ประหลาดใจนัก
พู ดก ั นว ่า �คนน้ี ได้ ความคิดน้ีมาจากไหน  สติ ปัญญาท่ี ได้ 
ประทานแก่คนน้ีเป็นปัญญาอยา่งใด จึงทําการมหศัจรรย ์
อยา่งน้ี สําเร ็จด ้วยมือของเขา 3 คนน้ีเป็นชา่งไม้ บุ ตรชาย
นางมารยี ์มิใช ่ หรอื ยากอบ โยเสส  ยู ดาส และซีโมนเป็นน้อง
ชายมิ ใช ่ หรอื และน้องสาวทัง้หลายของเขาก็ อยู ่ ท่ีน่ี กับเรามิ 
ใช ่ หรอื � เขาทัง้หลายจึงหมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซู
ตรสักับเขาวา่ � ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนับถือเวน้
แต่ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติ พี่ น้องของตน และ
ในวงศ์วานของตน� 5  พระองค์ จะกระทําการมหศัจรรย ์ท่ี 
น่ันไม่ ได้  เวน้แต่  ได้ วางพระหตัถ์ ถู กต้องคนเจ็บบางคนให้
หายโรค 6  พระองค์  ก็ ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่ มี  ความ
เชื่อ  แล ้วพระองค์จึงเสด็จไปสัง่สอนตามหมู่บ้านโดยรอบ

ทรงใช้อคัรสาวกทัง้ สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่สอน
(มธ 10:1-42;  ลก 9:1-6)

7  พระองค์ ทรงเรยีกสาวกสิบสองคนมา  แล ้วทรงเริม่ใช้
เขาใหอ้อกไปเป็นคู่ ๆ  ทรงประทานอาํนาจใหเ้ขาขับผโีสโครก
ออกได้ 8 และตรสักําชบัเขาไม่ ให ้เอาอะไรไปใช้ตามทางเวน้
แต่ ไม้  เท ้า สิง่ เดียว หา้มมิ ให ้เอาอาหาร หรอืยา่ม หรอืหา
สตางค์ ใส่  ไถ้  ไป 9  แต่  ให ้สวมรองเท้าและไม่ ให ้สวมเส้ือสอง
ตัว 10  แล ้วพระองค์ตร ัสส ่ังเขาวา่ �ถ้าไปแหง่ใด เม่ือเข้า
อาศัยในเรอืนไหน  ก็ อาศัยในเรอืนน้ันจนกวา่จะไปจากท่ี 
น่ัน 11 และถ้าผู้ใดไม่ต้อนรบัไม่ฟังท่านทัง้หลาย เม่ือจะ
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ไปจากท่ีน่ันจงสะบัดผงคลี ใต้ ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขี
พยานต่อเขา เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ในวนัพิพากษา
น้ัน โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากวา่โทษ
ของเมืองน้ัน� 12 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศ
ใหค้นทัง้ปวงกลับใจเสียใหม่ 13 เขาได้ขับผี ให ้ออกเสียหลาย
ผี และได้เอาน้ํามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนใหห้ายโรค

เฮโรดทรงสัง่ให้ตัดศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ
14:1-12;  ลก 9:7-9)

14 ฝ่ายกษั ตร ิยเ์ฮโรดทรงได้ยนิเรือ่งของพระองค์ (เพราะ
วา่พระนามของพระองค์ ได้ เล่ืองลือไป�  แล ้ วท ่านตร ัสว ่า
�ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว  เหตุ 
ฉะน้ันจึงทําการมหศัจรรย ์ได้ � 15  แต่ คนอื่ นว ่า �เป็นเอลี
ยาห�์ และคนอื่นๆวา่ �เป็นศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงหรอื
เหมือนคนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์� 16 ฝ่ายเฮโรดเม่ือ
ทรงได้ยนิแล้วจึงตร ัสว ่า �คือยอหน์น้ันเองท่ีเราได้ตัดศีรษะ
เสีย ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตาย� 17 ด้วยวา่เฮโรดได้ 
ใช ้คนไปจับยอหน์ และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเหน็แก่นาง
เฮโรเดียสภรรยาฟีลิ ปน ้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้รบั
นางน้ันเป็นภรรยาของตน 18 เพราะยอหน์ได้เคยทูลเฮโร
ดวา่ �ท่านผิดพระราชบัญญั ติ  ท่ี รบัภรรยาของน้องชายมา
เป็นภรรยาของตน� 19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอหน์
และปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ ได้ 20 เพราะเฮโรด
ยาํเกรงยอหน์ด้วยรู ้วา่ ท่านเป็นคนชอบธรรมและบร ิสุทธ ิ
์จึงได้ป้องกันท่านไว้ เม่ือเฮโรดได้ยนิคําสัง่สอนของท่านก็ 
ปฏิบัติ ตามหลายสิง่และยนิดีรบัฟังท่าน 21 ครัน้อยู่มาวนั
หน่ึงเป็นโอกาสดีคือเป็ นว ันฉลองวนักําเนิดของเฮโรด เฮ
โรดให้จัดการเล้ียงขุนนางกับนายทหารชัน้ผู้ ใหญ่ และคน
สําคัญๆทัง้ปวงในแควน้กาลิลี 22 เม่ื อบ ุตรสาวของนางเฮโร
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เดียสเข้ามาเต้นราํ  ทําให ้เฮโรดและแขกทัง้ปวงซ่ึงเอนกาย
ลงอยู่ด้วยกันน้ันชอบใจ  กษัตรยิ ์จึงตรสักับหญิงสาวน้ั นว ่า
�เธอจะขอสิง่ใดจากเรา เราก็จะให ้สิ ่งน้ันแก่ เธอ � 23 และ
กษั ตร ิย์จึงทรงปฏิญาณตัวไวกั้บหญิงสาวน้ั นว ่า �เธอจะขอ
สิง่ใดๆจากเรา เราจะให ้สิ ่งน้ันแก่เธอจนถึงครึง่ราชสมบั ติ 
ของเรา� 24 หญิงสาวน้ันจึงออกไปถามมารดาวา่ �ฉันจะ
ขอสิง่ใดดี� มารดาจึงตอบวา่ �จงขอศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบั
บัพติศมาเถิด� 25 ในทันใดน้ันหญิงสาวก็ ร ีบเข้าไปเฝ้ากษั 
ตร ิย์ทูลวา่ �หม่อมฉันขอศีรษะยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาใส่
ถาดมาให้หม่อมฉันเดีย๋วน้ีเพคะ� 26  กษัตรยิ ์ทรงเป็นทุกข์ 
นัก  แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเหน็แก่ หน 
้าแขกทัง้ปวงซ่ึงเอนกายลงอยู ่ด้วยกัน  ก็ ปฏิเสธไม่ ได้ 27 ใน
ขณะน้ันกษั ตร ิย์จึงรบัสัง่เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมา
เพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอหน์ในคุก 28 เอาศีรษะของยอหน์
ใส่ถาดมาให ้แก่ หญิงสาวน้ัน หญิงสาวน้ั นก ็เอาไปให ้แก่ 
มารดาของตน 29 เม่ือสาวกของยอห ์นร ู้ เหตุ  แล้ว  ก็ พากัน
มารบัเอาศพของท่านไปฝังไวใ้นอุโมงค์

อคัรสาวกกลับมาพักผ่อน ( ลก 9:10)
30 ฝ่าย อคัร สาวก พา กัน มา หา พระ เยซู และ ได้ ทูล ถึง

บรรดาการซ่ึงเขาได้กระทําและได้ สัง่สอน 31  แล ้วพระองค์
ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลายจงไปหาท่ี เปล ่ียวหยุดพักหาย
เหน่ือยสักหน่อยหน่ึง� เพราะวา่มีคนไปมาเป็ นอ ันมากจน
ไม่ มี เวลาวา่งจะรบัประทานอาหารได้

ทรงเล้ียงอาหารคนหา้พัน (มธ 14:13-21;  ลก 9:10-17;
ยน 6:5-13)

32  พระองค์ จึง เสด็จลงเร ือก ับสาวกไปยงั ท่ี เปล ่ียวแต่ 
ลําพัง 33 คนเป็ นอ ันมากเหน็พระองค์กับสาวกกําลังไป และ
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มีหลายคนจําพระองค์ ได้ จึงพากั นว ่ิงออกจากบ้านเมือง
ทัง้ปวงไปถึ งก ่อน และพากันเฝ้าพระองค์ 34 ครัน้พระเยซู
เสด็จ ขึ้น จาก เรอื แล้ว  ก็ ทอด พระเนตร เหน็ ประชาชน หมู่ 
ใหญ่ และพระองค์ทรงสงสารเขา เพราะวา่เขาเป็นเหมือน
ฝูงแกะไม่ มี  ผู้  เล้ียง  พระองค์ จึงเริม่สัง่สอนเขาเป็นหลายข้อ
หลายประการ 35 เม่ือเวลาล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของ
พระองค์มาทูลพระองค์ วา่ � ท่ีน่ี กันดารอาหารนัก และบัดน้ี
เวลาก็เยน็ลงมากแล้ว 36  ขอให ้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขา
จะได้ไปซ้ืออาหารรบัประทานตามบ้านไร่บ้านนาท่ี อยู ่แถบ
น้ี เพราะเขาไม่ มี อะไรท่ีจะรบัประทานเลย� 37  แต่  พระองค์ 
ตรสัตอบแก่ เหล่ าสาวกวา่ �พวกท่านจงเล้ียงเขาเถิด� เขา
ทูลพระองค์ วา่ �จะให้พวกข้าพระองค์ไปซ้ืออาหารสักสอง
รอ้ยเหรยีญเดนาริอนัให้เขารบัประทานหรอื� 38  พระองค์ 
ตรสัตอบเขาวา่ �พวกท่านมีขนมปังอยู ่ก่ี  ก้อน  ไปดู  ซิ � เม่ือ
รู ้แล ้วเขาจึงทูลวา่ � มี ขนมปังหา้ก้อนกับปลาสองตัว� 39  
พระองค์ จึงตร ัสส ่ังพวกสาวกให้จัดคนทัง้ปวงให้น่ังรวมกั 
นที ่หญ้าสดเป็นหมู่ ๆ  40 ประชาชนก็ ได้ น่ังรวมกันเป็นหมู่ ๆ   
หมู่ ละรอ้ยคนบ้าง หา้สิบบ้าง 41 เม่ือพระองค์ทรงรบัขนมปัง
หา้ ก้อน กับ ปลา สอง ตั วน ้ัน แล้ว  ก็ แหงน พระ พักตร ์ดู ฟ้า
สวรรค์ ขอบพระคุณ  แล ้วหกัขนมปังน้ันให ้เหล่ าสาวกให้เขา
แจกแก่คนทัง้ปวง และปลาสองตั วน ้ันพระองค์ทรงแบ่งให้
ทั ่วก ันด้วย 42 เขาได้กิ นอ ่ิ มท ุกคน 43 ส่วนเศษขนมปังและ
ปลาท่ีเหลือน้ันเขาเก็บไว ้ได้ ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 44 และใน
จํานวนคนท่ี ได้ รบัประทานขนมปังน้ัน  มี  ผู้ ชายประมาณหา้
พันคน

 พระ เยซู ทรง ดําเนิน มา บน ทะเล (มธ 14:22-32; ยน
6:15-21)
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45 และ ทันใด น้ัน พระองค์ ได้ ตรสั ให ้เหล่ า สาวก ของ
พระองค์ลงในเรอืข้ามไปย ังอ ีกฟากหน่ึงถึงเมืองเบธไซดา
ก่อน ส่วน พระองค์ ทรง รอ ส่ง ประชาชน กลับ บ้าน 46 เม่ือ
พระองค์ ทรง ลา เขา ทัง้ หลาย แล้ วก ็ เสด็จ ขึ้น ภูเขา เพื่อ
อธษิฐานท่ี น่ัน 47 เม่ือค่ําลงแล้ว เรอืของเหล่าสาวกอยูก่ลาง
ทะเล ส่วนพระองค์ อยู ่บนฝ่ังแต่ ผู้ เดียว 48  แล ้วพระองค์
ทอดพระเนตรเหน็เหล่าสาวกตีกรรเชยีงลําบากเพราะทวน
ลมอยู่ ครัน้เวลาสามยามเศษ  พระองค์ จึงทรงดําเนินบน
น้ํา ทะเล ไป ยงั เหล่า สาวก และ ทรง ดําเนิน ดัง จะ เลย เขา
ไป 49 เม่ือเหล่าสาวกเหน็พระองค์ทรงดําเนินบนทะเล เขา
สําคัญวา่ผี  แล ้วพากั นร ้ององึไป 50 เพราะวา่ทุกคนเหน็
พระองค์ แล้วก็  กลัว  แต่ ในทันใดน้ันพระองค์ตรสัแก่เขาวา่
�จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อยา่กลัวเลย� 51  พระองค์ จึง
เสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรอื  แล ้วลมก็เงยีบลง  เหล่ าสาวกก็
ประหลาดอศัจรรย์ใจเหลือประมาณ 52 ด้วยวา่การอศัจรรย์
เรือ่งขนมปังน้ันเขายงัไม่ เข้าใจ เพราะใจเขายงัแข็งกระด้าง

 พระเยซู ทรงรกัษาประชาชนท่ี แคว ้นเยนเนซาเรท (มธ
14:34-36)

53 ครัน้ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรอื ท่ี แคว ้นเยนเนซา
เรท 54 เม่ือขึ้นจากเรอืแล้ว คนทัง้ปวงก็จําพระองค์ ได้  ทันที 
55 และเขารบีไปทัว่ตลอดแวน่แควน้ล้อมรอบ เริม่เอาคน
เจ็บ ป่วย ใส่ แคร ่หาม มายงั ท่ี เขา ได้ยนิ ข่าว วา่ พระองค์ อยู ่ 
น้ัน 56  แล ้วพระองค์เสด็จไปท่ีไหนๆ  ไม่ วา่ ในหมู่ บ้าน ใน
ตําบล หรอืในเมือง เขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนน ทูล
ออ้นวอนขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชาย
ฉลองพระองค์ และผู้ใดได้แตะต้องพระองค์ แล้วก็ หายป่วย
ทุกคน
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7
ทรงตําหนิธรรมเนียมของพวกฟาร ิสี (มธ 15:1-20)

1 ครัง้น้ันพวกฟาร ิสี กับพวกธรรมาจารย ์บางคน ซ่ึงได้มา
จากกรุงเยรูซาเล็ม พากันมาหาพระองค์ 2 เม่ือเขาได้ เห ็น
เหล่าสาวกของพระองค์บางคนรบัประทานอาหารด้วยมือท่ี
เป็นมลทิน คื อม ือท่ี ไม่ได้ ล้างก่อน เขาก็ถือวา่ผิด 3 เพราะ
วา่พวกฟาร ิสี กับพวกย ิวท ้ัง สิน้ ถือตามประเพณี สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษวา่ ถ้ามิ ได้ ล้างมือตามพิธีโดยเครง่ครดั
เขาก็ ไม่ รบัประทานอาหารเลย 4 และเม่ือเขามาจากตลาด
ถ้ามิ ได้ ล้างก่อน เขาก็ ไม่ รบัประทานอาหาร และธรรมเนีย
มอื่นๆอกีหลายอยา่งเขาก็ ถือ คือล้างถ้วย  เหยอืก ภาชนะ
ทองสัมฤทธิ์ และโต๊ะ 5 พวกฟาร ิสี กับพวกธรรมาจารย์
จึงทูลถามพระองค์ วา่ �ทําไมพวกสาวกของท่านไม่ดําเนิน
ชวีติตามประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  แต่ รบัประทาน
อาหารโดยมิ ได้ ล้างมือเสี ยก ่อน� 6  พระองค์ ตรสัตอบเขา
วา่ �อสิยาห ์ได้  พยากรณ์ ถึงพวกเจ้าคนหน้าซ่ือใจคดก็ ถูก  
ตามท่ี  ได้  เข ียนไว ้วา่ �ประชาชนน้ี ใหเ้กียรติ เราด้วยรมิฝีปาก
ของเขา  แต่ ใจของเขาหา่งไกลจากเรา 7 เขานมัสการเรา
โดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญั ติ ของมนษุย์มาอวด
อา้งวา่ เป็นพระดํารสัสอน� 8  เจ้ าทัง้หลายละพระบัญญั 
ติ ของพระเจ้า และกลับไปถือตามประเพณีของมนษุย์ คือ
การล้างถ้วยเหย ือก และสิ ่งอ ่ืนๆเชน่น้ี อ ีกหลายสิง่  เจ้ าทัง้
หลายก็ทําอยู�่ 9  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ �เหมาะจรงินะ  
ท่ี  เจ้ าทัง้หลายได้ละทิง้พระบัญญั ติ ของพระเจ้า เพื่อจะได้
ถือตามประเพณีของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้สัง่ไว ้วา่ 
�จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน�  และ � ผู้ ใดด่าแช ่
งบ ิดามารดา  ผู้ น้ันต้องถูกปรบัโทษถึงตาย� 11  แต่ พวก
เจ้ากลับสอนวา่ � ผู้ ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาวา่ � สิ ่งใด
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ของข้าพเจ้าซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ แก่  ท่าน  สิ ่งน้ันเป็นโกระ
บัน� � แปลวา่เป็นของถวายแล้ว 12  เจ้ าทัง้หลายจึงไม่ อน ุ
ญาตให ้ผู้ น้ันทําสิง่ใดต่อไป เป็ นที ่ชว่ยบํารุ งบ ิดามารดาของ
ตน 13  เจ้ าทัง้หลายจึงทําใหพ้ระวจนะของพระเจ้าเป็นหมัน
ไปด้วยประเพณีของพวกท่านซ่ึงพวกท่านได้สอนไว้ และ
สิ ่งอ ่ืนๆเชน่น้ี อ ีกหลายสิง่  เจ้ าทัง้หลายก็ทําอยู�่ 14  แล 
้วเม่ือพระองค์ ได้ ทรงเรยีกประชาชนทัง้หลายเข้ามาก็ตรสั
กับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายจงฟังเราและเข้าใจเถิด 15  ไม่มี  
สิ ่งใดภายนอกท่ี เข ้าไปภายในมนษุย์จะกระทําให ้มนษุย ์เป็น
มลทินได้  แต่  สิ ่งซ่ึงออกมาจากภายในมนษุย์  สิ ่งน้ันแหละ
กระทําให ้มนษุย ์เป็นมลทิน 16 ใครมี หู  ฟังได้ จงฟังเถิด�
17 ครัน้พระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในเรอืนพ้นประชาชนแล้ว  
เหล่ าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมาน้ัน
18  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ถึงท่านทัง้หลายก็ยงัไม่ เข 
้าใจหรอื ท่านยงัไม่ เห ็นหรอืวา่สิง่ใดๆแต่ภายนอกท่ี เข ้าไป
ภายในมนษุย์จะกระทําให ้มนษุย ์เป็นมลทินไม่ ได้ 19 เพราะ
วา่สิง่น้ั นม ิ ได้  เข ้าในใจ  แต่ ลงไปในท้องแล้ วก ็ถ่ายออกลง
ส้วมไป  ทําให ้อาหารทุกอยา่งปราศจากมลทิน� 20  พระองค์ 
ตร ัสว ่า � สิ ่งท่ีออกมาจากภายในมนษุย์  สิ ่งน้ันแหละทําให ้
มนษุย ์เป็นมลทิน 21 เพราะวา่จากภายในมนษุย์คือจากใจ
มนษุย์  มี ความคิดชัว่รา้ย การล่วงประเวณี การผิดผัวผิด
เมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชัว่ การ
ล่อลวงเขา ราคะตัณหา  อจิฉาตารอ้น การหมิน่ประมาท  
ความเยอ่หยิง่ ความโฉด 23 สารพัดการชั ่วน ้ี เก ิดมาจาก
ภายใน และทําให ้มนษุย ์เป็นมลทิน�

ทรงรกัษาลูกสาวของหญิงชาติ ซี เรยีฟีนิ เซ ียท่ี ถู กผี สิง 
(มธ 15:21-28)
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24  พระองค์ จึงทรงลุกขึ้นจากท่ีน่ันไปยงัเขตแดนเมืองไท
ระและเมืองไซดอน  แล ้วเข้าไปในเรอืนแหง่หน่ึงประสงค์จะ
มิ ให ้ ผู้ ใดรู ้  แต่  พระองค์ จะซ่อนอยู ่มิได้ 25 เพราะผู้หญิงคน
หน่ึงซ่ึ งม ีลูกสาวท่ี มี  ผี โสโครกสิง เม่ือได้ยนิข่าวถึงพระองค์ 
ก็ มากราบลงท่ีพระบาทของพระองค์ 26  ผู้ หญิงน้ันเป็นชาว
กรกี  ชาติ  ซี เรยีฟีนิ เซ ีย และนางทูลออ้นวอนขอพระองค์ ให ้
ขับผีออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซูตรสัแก่นางน้ั 
นว ่า � ให ้พวกลู กก ิ นอ ่ิมเสี ยก ่อน เพราะวา่ซ่ึงจะเอาอาหาร
ของลูกโยนให ้แก่ สุนัขก็ ไม่  ควร � 28  แต่ นางทูลตอบพระองค์ 
วา่ � จร ิ งด ้วย  พระองค์  เจ้าข้า  แต่ สุนัขท่ี อยู ่ ใต้  โต ๊ะน้ันยอ่มกิน
เดนอาหารของลูก� 29  แล ้วพระองค์ตรสัแก่นางวา่ �เพราะ
เหตุถ้อยคําน้ีจงกลับไปเถิด  ผี ออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว�
30 ฝ่ายหญิงน้ันเม่ือไปยงัเรอืนของตน  ได้  เห ็นลูกนอนอยูบ่น
ท่ี นอน และทราบวา่ผอีอกแล้ว

ทรงรกัษาชายท่ี หู หนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
31 ต่อมาพระองค์ จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและ

เมืองไซดอน ดําเนินตามทางแควน้ทศบุ ร ี มาย ังทะเลกาลิลี
32 เขาพาชายหูหนวกพูดติดอา่งคนหน่ึงมาหาพระองค์  แล 
้ วท ูลออ้นวอนขอพระองค์ ให ้ทรงวางพระหตัถ์บนคนน้ัน 33  
พระองค์ จึงทรงนําคนน้ันออกจากประชาชนไปอยู ่ต่างหาก 
ทรงเอาน้ิวพระหตัถ์ยอนเข้าท่ี หู ของชายผู้ น้ัน และทรงบ้วน
น้ําลายเอาน้ิวพระหตัถ์ จิ ้มแตะลิน้คนน้ัน 34  แล ้วพระองค์
ทรงแหงนพระพักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรสัแก่
คนน้ั นว ่า �เอฟฟาธา� แปลวา่ �จงเปิดออก� 35  แล ้วใน
ทันใดน้ันหูคนน้ั นก ็ ปกติ  สิ ่งท่ีขั ดล ้ินน้ั นก ็หลุดและเขาพูด
ได้ ชดั 36  พระองค์ ทรงหา้มปรามคนทัง้หลายมิ ให ้ แจ ้งความ
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น้ี แก่  ผู้ ใดเลย  แต่  พระองค์ ยิง่ทรงหา้มปรามพวกเขา เขาก็
ยิง่เล่าลือไปมาก 37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือเกิน  พู  ดก ั 
นว ่า � พระองค์ ทรงกระทําล้วนแต่ ดี  ทัง้น้ัน ทรงกระทําคนหู
หนวกให ้ได้ยนิ คนใบ้ ให ้ พู ดได้�

8
ทรงเล้ียงอาหารคนส่ี พัน (มธ 15:32-39)

1 คราวน้ันเม่ือฝูงชนพากันมามากมายและไม่ มี อาหาร
กิน  พระเยซู จึงทรงเรยีกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรสัแก่
เขาวา่ 2 �เราสงสารคนเหล่าน้ี เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้
สามวนัแล้วและไม่ มี อาหารจะกิน 3 ถ้าเราจะให้เขากลับ
ไปบ้านเม่ือยงัอดอาหารอยู่ เขาจะหวิโหยสิน้แรงตามทาง
เพราะวา่บางคนมาไกล� 4  เหล่ าสาวกของพระองค์จึงทูล
ตอบพระองค์ วา่ �ในถิน่ทุ รก ันดารน้ีจะหาอาหารใหเ้ขากิ นอ 
ิม่ได้ ท่ีไหน � 5  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ �พวกท่านมีขนมปั 
งก ่ี ก้อน � เขาทูลวา่ � มี  เจ ็ ดก ้อน� 6  พระองค์ จึงตร ัสส ่ัง
ประชาชนให้น่ังลงท่ี พื้นดิน  แล ้วทรงรบัขนมปังเจ็ ดก ้อนน้ัน
ทรงขอบพระคุ ณ  แล ้วจึงทรงหกัส่งให ้เหล่ าสาวกใหเ้ขาแจก
 เหล่ าสาวกจึงแจกให ้ประชาชน 7และเขามีปลาเล็กๆอยู ่บ้าง 
 พระองค์ จึงขอบพระคุ ณ  แล ้วสัง่ให้เอาปลาน้ันแจกด้วย
8 คนทัง้ปวงได้รบัประทานจนอิม่และเศษอาหารท่ีเหลือน้ัน
เขาเก็บได้ เจ ็ดกระบุง 9  คนที ่รบัประทานน้ั นม ีประมาณส่ี พัน 
 แล ้วพระองค์ตร ัสส ัง่ใหเ้ขาไป

พวกฟาร ิสี ทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธบิายคําอุปมาเก่ียว
กับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)

10 ในทันใดน้ัน  พระองค์  ก็ เสด็จลงเร ือก ับเหล่าสาวกของ
พระองค์ มาถึงเขตเมืองดาลมานธูา 11 พวกฟาร ิสี ออกมา
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และเริม่โต้เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์แสดงหมายสําคัญ
จากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์ 12  พระองค์ ทรง
ถอนพระทัยแล้วตร ัสว ่า �คนยุ คน ้ีแสวงหาหมายสําคัญ
ทําไม เราบอกความจรงิแก่ เจ้ าทัง้หลายวา่ จะไม่โปรดให้
หมายสําคัญแก่คนยุ คน ้ี� 13  แล ้วพระองค์เสด็จไปจากเขา
และลงเรอืข้ามฟากไปอกี 14 ฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปัง
ไป และในเรอืเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่าน้ัน 15  พระองค์ 
ทรงกําชบัเหล่าสาวกวา่ �จงสังเกตและระวงัเชื้อแหง่พวก
ฟาร ิสี และเชื้อแหง่เฮโรดให ้ดี � 16  เหล่ าสาวกจึงปรกึษากั นว 
่า �เพราะเหตุ ท่ี เราไม่ มี  ขนมปัง � 17 เม่ือพระเยซูทรงทราบ
จึงตรสัแก่เขาวา่ � เหตุ ไฉนพวกท่านจึงปรกึษากันและกัน
ถึงเรือ่งไม่ มี  ขนมปัง ท่านยงัไม่ รู ้และไม่ เข ้าใจหรอื ใจของ
ท่านยงัแข็งกระด้างหรอื 18  มี ตาแล้วยงัไม่ เห ็นหรอื  มี  หู  แล 
้วยงัไม่ ได้ ยนิหรอื ท่านทัง้หลายจําไม่ ได้  หรอื 19 เม่ือเราหกั
ขนมปังหา้ก้อนให ้แก่ คนหา้พันคนน้ัน ท่านทัง้หลายเก็บเศษ
ท่ีเหลือน้ันได้ ก่ี  กระบุง � เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ได้  สิ บสอง
กระบุง� 20 �เม่ือแจกขนมปังเจ็ ดก ้อนให ้แก่ คนส่ีพันคนน้ัน
ท่านทัง้หลายเก็บเศษท่ีเหลือได้ ก่ี  กระบุง � เขาทูลตอบวา่ � 
ได้  เจ ็ดกระบุง� 21  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �เป็นไฉนพวก
ท่านยงัไม่ เข้าใจ �

 พระเยซู ทรงรกัษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา
22  พระองค์ จึงไปยงัเมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคน

หน่ึงมาหาพระองค์ ทูลออ้นวอนขอพระองค์ ให ้โปรดถูกต้อง
คนน้ัน 23  พระองค์  ได้ ทรงจู งม ือคนตาบอดออกไปนอกเมือง
เม่ือได้ทรงบ้วนน้ําลายลงท่ีตาคนน้ัน และวางพระหตัถ์บน
เขาแล้ว  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ เขาเหน็สิง่ใดบ้างหรอื
ไม่ 24 คนน้ันเงยหน้าดู แล ้ วท ูลวา่ �ข้าพระองค์แลเหน็คน
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เหมือนต้นไม้ เดินไปเดินมา � 25  พระองค์ จึงวางพระหตัถ์บน
ตาเขาอกี  แล ้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของเขาก็หายเป็น
ปกติ แลเหน็คนทัง้หลายได้ ชดัเจน 26  พระองค์ จึงตร ัสส ัง่คน
น้ันให ้กล ับตรงไปย ังบ ้านของตน  แล ้วกําชบัวา่ �อยา่เข้าไป
ในเมือง หรอืเล่าใหใ้ครในเมืองน้ันฟังเลย�

การยอมรบัของเปโตร (มธ 16:13-16;  ลก 9:18-20)
27  พระเยซู  ได้ เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์ ออกไป

ยงั เมืองต่างๆในแขวงซีซาร ียา  ฟี ลิปปี เม่ืออยู่ตามทาง
น้ัน  พระองค์ ตรสัถามเหล่าสาวกวา่ �คนทัง้หลายพู ดก ั นว 
่าเราเป็นผู้ ใด � 28 เขาทูลตอบวา่ �เขาวา่เป็นยอหน์ผู้ ให ้
รบับัพติศมา  แต่ บางคนวา่เป็นเอลียาห์ และคนอื่ นว ่าเป็น
คนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์� 29  พระองค์ จึงตรสัถาม
เขาวา่ �ฝ่ายพวกท่านเล่าวา่เราเป็นผู้ ใด � เปโตรทูลตอบ
พระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงเป็นพระครสิต์� 30  แล ้วพระองค์
ทรง กําชบั หา้ม เหล่า สาวก ไม่ ให ้บอก ผู้ ใด ถึง พระองค์ 31  
พระองค์ จึงทรงเริม่กล่าวสอนสาวกวา่  บุ ตรมนษุย์จะต้อง
ทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหติใหญ่
และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์จะ
ต้องถูกประหารชวีติ  แต่ ในว ันที ่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้น
มาใหม่ 32 คําเหล่าน้ี พระองค์ ตร ัสอย ่างเปิดเผย ฝ่ายเปโตร
จึงจับพระองค์  แล ้วเริ ่มท ูลหา้มพระองค์ 33  พระองค์ จึงทรง
หนัพระพักตร ์ดู  เหล่ าสาวกของพระองค์  แล ้วทรงติเปโตร
วา่ �อา้ยซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิ ได้ คิด
ตามพระดํารขิองพระเจ้า  แต่ ตามความคิดของมนษุย�์

ยอมแบกกางเขนหร ือม ีความละอายในการติดตามพระ
เยซู (มธ 16:24-27;  ลก 9:23-26)



มาระโก 8:34 xxx มาระโก 9:4

34 และ เม่ือ พระองค์ ทรง รอ้ง เรยีก ประชาชน กับ เหล่า
สาวกของพระองค์ ให ้ เข ้ามาแล้ว จึงตรสัแก่เขาวา่ �ถ้าผู้ใด
ใคร่จะตามเรามา  ให ้ ผู้ น้ันเอาชนะตัวเอง และรบักางเขน
ของตนแบกและตามเรามา 35 เพราะวา่ผูใ้ดใครจ่ะเอาชวีติ
รอด  ผู้ น้ันจะเสียชวีติ  แต่  ผู้ ใดจะเสียชวีติเพราะเหน็แก่เรา
และข่าวประเสรฐิ  ผู้ น้ันจะได้ ช ีวิตรอด 36 เพราะถ้าผู้ใดจะ
ได้ สิ ่งของสิน้ทัง้โลก  แต่ ต้องสูญเสียจิตวญิญาณของตน  
ผู้ น้ันจะได้ ประโยชน์  อะไร 37 เพราะวา่ผู้ น้ันจะนําอะไรไป
แลกเอาจิตวญิญาณของตนกลับคืนมา 38  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าผู้
ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเราในชัว่อายุ น้ี ซ่ึง
ประกอบด้วยการล่วงประเวณีและการผิดบาป  บุ ตรมนษุย ์ก็ 
จะมีความอายเพราะผู้ น้ัน ในเวลาเม่ือพระองค์จะเสด็จมา
ด้วยสงา่ราศี แห ่งพระบิดาของพระองค์ และด้วยเหล่าทูต
สวรรค์ ผู้บรสุิทธิ ์�

9
การ จําแลงพระกายของพระครสิต์ (มธ 17:1-8;  ลก 

9:28-36)
1  พระองค์ ยงัตรสัแก่เขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่าน

ทัง้หลายวา่ ในพวกท่านท่ียนือยู ่ท่ีน่ี  มี บางคนท่ีจะไม่ รู ้รส
ความตายจนกวา่จะได้ เห ็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วย
ฤทธาน ุภาพ � 2 ครัน้ ล่วงไปได้หกวนัแล้ว  พระเยซู ทรง
พาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้ นภู เขาสูงแต่ ลําพัง  แล ้ว
พระกายของพระองค์ ก็  เปล ่ียนไปต่อหน้าเขา 3 และฉลอง
พระองค์ ก็ ส่องประกายขาวดุจห ิมะ จะหาชา่งฟอกผ้า ทัว่
แผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอยา่งน้ั นก ็ ไม่ได้ 4  แล ้วเอลียาห์กับ
โมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่าน้ัน และเฝ้าสนทนากับ
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พระเยซู 5 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซู วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า 
ซ่ึงเราอยู ่ท่ี น่ี  ก็ดี  ให ้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง
สําหรบัพระองค์หลังหน่ึง สําหรบัโมเสสหลังหน่ึง สําหรบัเอ
ลียาห์หลังหน่ึง� 6  ท่ี เปโตรพู ดอย ่างน้ั นก ็เพราะไม่ รู ้จะวา่
อยา่งไร ด้วยเขาทัง้หลายกําลังกลั วน ัก 7  แล ้วมีเมฆมาปก
คลุมเขาไว้ และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆน้ั นว ่า �ท่าน
ผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา จงฟังท่านเถิด� 8  ทันใดน้ัน เม่ือ
สาวกแลดูรอบก็ ไม่  เห ็นผู้ ใด  เห ็นแต่ พระเยซู ทรงอยู่กับเขา
9 เม่ือกําลังลงมาจากภู เขา  พระองค์ ตรสักําชบัเหล่าสาวกไม่ 
ให ้นําสิง่ท่ี ได้  เห ็นน้ันไปบอกแก่ ผู้ ใดเลย จนกวา่บุตรมนษุย์
จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 10  เหตุการณ์ น้ันเหล่าสาวก
ก็ เก ็บงาํไว้  แต่ ซักถามกั นว ่า  ท่ี ตร ัสว ่าจะเป็นขึ้นมาจาก
ความตายน้ัน จะหมายความวา่อยา่งไร 11 เขาจึงทูลถาม
พระองค์ วา่ � เหตุ ไฉนพวกธรรมาจารย์ จึงวา่เอลียาห์จะ
ต้องมาก่อน� 12  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �เอลียาห์ต้องมา
ก่อนจรงิ และทําให ้สิ ่งทัง้ปวงคืนสู่สภาพเดิม อน่ึ งม คํีาเขียน
ไว้อยา่งไรถึ งบ ุตรมนษุย ์วา่  พระองค์ จะต้องทนทุกข์เวทนา
หลายประการ และคนจะดูหมิน่ละทิง้พระองค์ เสีย 13  แต่ 
เราบอกแก่ท่านทัง้หลายวา่ เอลียาห์น้ันได้มาแล้ว และซ่ึง
เขาใครจ่ะทําแก่ท่านอยา่งไร เขาก็ ได้ กระทําแล้ว  ตามท่ี  มี คํา
เขียนกล่าวไวถึ้งท่าน�

อคัรสาวกเก้าคนท่ีขาดฤทธิ ์อาํนาจ (มธ 17:14-21;  ลก 
9:37-42)

14 เม่ือพระองค์ ได้ เสด็จมายงัเหล่าสาวก  ก็ ทอดพระเนตร
เหน็ ฝูง ชน เป็ นอ ัน มาก อยู่ ล้อม รอบ เขา และ พวก ธร รมา
จารย์กําลังซักไซ้ ไล่ เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดน้ัน เม่ือบรรดา
ประชาชนเหน็พระองค์ ก็ ประหลาดใจนัก จึงวิง่เข้ามาเคารพ
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พระองค์ 16  พระองค์ จึงตรสัถามพวกธรรมาจารย ์วา่ �ท่าน
ซักไซ้ ไล่ เลียงกับเขาด้วยข้อความอนัใด� 17  มี คนหน่ึงใน
หมู่ประชาชนทูลตอบวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ พา
บุตรชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผี ใบ้  เข้าสิง 18  
ผี พาเขาไปท่ีไหนๆก็ ทําให ้ล้มช ักด ้ินไป  มี อาการน้ําลายฟูม
ปากและขบเขี้ยวเค้ียวฟันแล้ วก ็ ออ่นระโหย ข้าพระองค์ ได้ 
ขอเหล่าสาวกของพระองค์ ให ้ขับผี น้ันออกเสีย  แต่ เขาขับ
ให้ออกไม่ ได้ � 19  พระองค์ จึงตรสัแก่คนน้ั นว ่า � โอ คนใน
ยุคท่ีขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใด เราจะ
ต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใด จงพาเด็กน้ันมาหาเราเถิด�
20 เขาก็พาเด็กน้ันมาหาพระองค์ และเม่ือเหน็พระองค์ แล้ว 
ในทันใดน้ันผีน้ันจึงทําใหเ้ขาช ักล ้มลงกลิง้เกลือกท่ี ดิน  มีน ํ้า
ลายฟูมปาก 21  พระองค์ จึงตรสัถามบิ ดาน ั ้นว ่า �เป็นอยา่งน้ี
มานานสักเท่าไร�  บิ ดาทูลตอบวา่ � ตัง้แต่ เป็นเด็กเล็กๆมา
22และผี ก็  ทําให ้เด็กตกในไฟและในน้ําบ่อยๆหมายจะฆ่าเสีย
ให ้ตาย  แต่ ถ้าพระองค์สามารถทําได้ ขอโปรดกรุณาและ
ชว่ยเราเถิด� 23  พระเยซู จึงตรสัแก่ บิ  ดาน ้ั นว ่า �ถ้าท่านเชื่อ
ได้ ใครเชื่ อก ็ ทําให ้ ได้  ทุกสิง่ � 24  ทันใดน้ัน  บิ ดาของเด็ กก ร็อ้ง
ทู ลด ้วยน้ําตาไหลวา่ �ข้าพระองค์ เชื่อ  พระองค์  เจ้าข้า  ท่ี ข้า
พระองค์ยงัขาดความเชื่อน้ัน ขอพระองค์ทรงโปรดชว่ยให้
เชื่อเถิด� 25 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ประชาชนกําลัง
วิง่เข้ามา  พระองค์ ตรสัสําทับผีโสโครกน้ั นว ่า �อา้ยผี ใบ้  หู
หนวก เราสัง่เจ้าใหอ้อกมาจากเขา อยา่ได้ กล ับเข้าสิงเขาอกี
เลย� 26  ผี น้ันจึงรอ้งอื้ ออ ึงทําให้เด็กน้ันช ักด ้ินเป็ นอ ันมาก
 แล้วก็  ออกมา เด็กน้ั นก ็ แน่น ่ิงเหมือนคนตาย จนมีหลายคน
กล่าววา่ �เขาตายแล้ว� 27  แต่  พระเยซู ทรงจับมือพยุงเด็ก
น้ัน เด็กน้ั นก ็ยนืขึ้น 28 เม่ือพระองค์เสด็จเข้าในเรอืนแล้ว  
เหล่ าสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตั วว ่า
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� เหตุ ไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีน้ันออกไม่ ได้ � 29  พระองค์ 
ตรสัตอบเขาวา่ � ผี  อยา่งน้ี จะขับให้ออกไม่ ได้  เลย  เวน้แต่ 
โดยการอธษิฐานและการอดอาหาร�

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึงการสิน้พระชนม์และการฟ้ืน
คืนพระชนม์ (มธ 17:22-23;  ลก 9:43-45)

30  พระองค์ กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากท่ี น่ัน ดําเนินไป
ในแควน้กาลิลี  แต่  พระองค์  ไม่  ประสงค์ จะให ้ผู้ ใดรู้ 31 ด้วย
วา่พระองค์ตรสัพรํา่สอนสาวกของพระองค์ วา่ � บุ ตรมนษุย์
จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมมือของคนทัง้หลาย และเขาจะ
ประหารท่านเสีย เม่ือประหารแล้ว ในว ันที ่สามท่านจะเป็น
ขึ้นมาใหม่� 32  แต่ ถ้อยคําน้ี เหล่ าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน้จะ
ทูลถามพระองค์ ก็  เกรงใจ 

สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่ กวา่ (มธ 18:1-6;  ลก 9:46-48)
33  พระองค์ จึงเสด็จมายงัเมืองคาเปอรนาอุม และเม่ือ

เข้าไปในเรอืนแล้ว  พระองค์ ตรสัถามเหล่าสาวกวา่ �เม่ือมา
ตามทางน้ัน ท่านทัง้หลายได้ โต้  แย ้ งก ันด้วยข้อความอนัใด�
34  เหล่ าสาวกก็น่ิงอยู่ เพราะเม่ือมาตามทางน้ันเขาได้เถียง
กั นว ่า คนไหนจะเป็นใหญ่กวา่กัน 35  พระองค์  ได้ ประทั บน ่ัง
 แล ้วทรงเรยีกสาวกสิบสองคนน้ันมาตรสัแก่เขาวา่ �ถ้าผูใ้ด
ใครจ่ะได้เป็นคนต้น  ก็  ให ้ ผู้ น้ันเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้ รบั
ใช ้ของคนทัง้ปวง� 36  พระองค์ จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหน่ึง
มาให้ยนืท่ามกลางเหล่าสาวก  แล ้วทรงอุม้เด็กน้ันไว้ ตรสั
แก่ เหล่ าสาวกวา่ 37 �ถ้าผู้ใดจะรบัเด็กเล็กๆเชน่น้ีคนหน่ึง
ในนามของเรา  ผู้ น้ั นก ็รบัเรา และผู้ใดได้รบัเรา  ผู้ น้ั นก ็ มิใช ่
รบัเรา  แต่ รบัพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา�
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ทรงวา่กล่าวสาวกท่ีชอบวพิากษ์ วจิารณ์ ( ลก 9:49-50)
38 ยอหน์จึงทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า พวกข้า

พระองค์ ได้  เห ็นคนหน่ึงขับผีออกโดยพระนามของพระองค์
ซ่ึงคนน้ั นม ิ ได้ ตามพวกเรามา และพวกข้าพระองค์ ได้ หา้ม
เขา เพราะเขามิ ได้ ตามพวกเรามา� 39  พระเยซู จึงตร ัสว ่า
�อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ ใดจะกระทําการอศัจรรย์
ในนามของเรา  แล ้ วอ ีกประเดีย๋วหน่ึงอาจกลับพูดประณาม
เรา 40 เพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ เรา  ผู้ น้ั นก ็เป็นฝ่ายเรา
แล้ว 41 เพราะเราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้ ใดจะเอาน้ํา
ถ้วยหน่ึงใหพ้วกท่านด่ืมในนามของเรา เพราะท่านทัง้หลาย
เป็นฝ่ายพระครสิต์  ผู้ น้ันจะขาดบําเหน็จก็ หามิได้ 

ทรงเตือนถึงนรก
42  แต่  ผู้ ใดจะทําผู้เล็กน้อยเหล่าน้ีคนหน่ึงท่ีเชื่อในเราให ้

หลงผิด ถ้าเอาหนิโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ันถ่วงเสียในทะเลก็ 
ดีกวา่ 43 และถ้ามือของท่านทําใหท่้านหลงผิด จงตั ดม ันทิง้
เสีย ซ่ึงจะเข้าสู่ ช ีว ิตด ้วยมื อด ้วนย ังด ีกวา่มีสองมือและต้อง
ตกนรกในไฟท่ี ไม่มี วนัดับ 44 ในท่ีน้ันตัวหนอนก็ ไม่  ตาย และ
ไฟก็ ไม่ ดับเลย 45 ถ้าเท้าของท่านทําใหท่้านหลงผิด จงตั ดม 
ันทิง้เสีย ซ่ึงจะเข้าสู่ ช ีว ิตด ้วยเท้าด้วนย ังด กีวา่มี เท ้าสองเท้า
และต้องถูกทิง้ลงในนรกในไฟท่ี ไม่มี วนัดับ 46 ในท่ีน้ันตัว
หนอนก็ ไม่  ตาย และไฟก็ ไม่ ดับเลย 47 ถ้าตาของท่านทําให้
ท่านหลงผิด จงควกัออกทิง้เสีย ซ่ึงจะเข้าในอาณาจักรของ
พระเจ้าด้วยตาข้างเดียวย ังด ีกวา่มีสองตา และต้องถูกทิง้
ในไฟนรก 48 ในท่ีน้ันตัวหนอนก็ ไม่  ตาย และไฟก็ ไม่ ดับเลย
49 ด้วยวา่คนทัง้ปวงจะต้องถูกชาํระด้วยไฟ และเครือ่งบูชา
ทุกอยา่งจะต้องถูกชาํระด้วยเกลือ 50  เกล ือเป็นของดี  แต่ ถ้า
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เกลือหมดรสเค็มแล้ว จะทําให ้กล ับเค็ มอ ีกอยา่งไรได้ ท่าน
ทัง้หลายจงมี เกล ือในตัว และจงอยูส่งบสุขซ่ึ งก ันและกัน�

10
คําบัญชาของพระเยซู เก ่ียวกับการหยา่รา้ง (มธ 5:31-

32; 19:1-9;  ลก 16:18; 1 คร 7:10-15)
1 ฝ่าย พระองค์ ได้ ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ จาก ท่ี น่ัน  เข ้า ใน

เขตแดนแควน้ยูเดีย ไปตามทางแม่น้ําจอรแ์ดนฟากข้าง
โน้น และประชาชนพากันมาหาพระองค์ อกี  พระองค์ จึงตร ั
สส ่ังสอนเขาอกีตามท่ี พระองค์ ทรงเคยสอนน้ัน 2 พวกฟา
ร ิสี มาทดลองพระองค์ทูลถามพระองค์ วา่ � ผู้ ชายจะหยา่
ภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ �
3  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ �โมเสสได้ บัญญัติ  ไว ้วา่อยา่งไร�
4 เขาทูลตอบวา่ �โมเสสอนญุาตให้ทําหนังสือหยา่ภรรยา
แล้ วก ็หยา่ให�้ 5  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �โมเสสได้ เข 
ียนข้ อบ ังคั บน ้ันเพราะเหตุใจพวกเจ้าแข็งกระด้าง 6  แต่  
ตัง้แต่ เดิมสรา้งโลก �พระเจ้าได้ทรงสรา้งพวกเขาให้เป็น
ชายและหญิง 7  เพราะเหตุน้ี  ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของ
เขา จะไปผูกพันอยู่ กับภรรยา 8 และเขา ทัง้สองจะเป็น
เน้ื ออ ันเดียวกัน� เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป  แต่ เป็นเน้ื ออ ัน
เดียวกัน 9  เหตุ  ฉะน้ัน ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงผูกพั นก ันแล้ว อยา่
ให ้มนษุย ์ ทําให ้พรากจากกันเลย� 10 เม่ือเข้าไปในเรอืนแล้ว
เหล่าสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ อ ีกถึงเรือ่งน้ัน 11  
พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าผู้ใดหยา่ภรรยาของตน  แล ้ว
ไปมีภรรยาใหม่  ผู้ น้ั นก ็ ได้  ผิดประเวณี ต่อเธอ 12และถ้าหญิง
จะหยา่สามีของตน  แล ้วไปมี สามี  ใหม่ หญิงน้ั นก ็ ผิดประเวณี 
�
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จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15;  ลก 18:15-
17)

13 ขณะ น้ัน เขา พา เด็ก เล็กๆ มา หา พระองค์ เพื่อ จะ ให ้
พระองค์ ทรงถูกต้องตัวเด็กน้ัน  แต่  เหล่ าสาวกก็หา้มปราม
คนท่ีพาเด็กมาน้ัน 14 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเหน็ดังน้ั 
นก ็ ไม่ พอพระทัย จึงตรสัแก่ เหล่ าสาวกวา่ �จงยอมให้เด็ก
เล็กๆเข้ามาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่อาณาจักรของ
พระเจ้ายอ่มเป็นของคนเชน่เด็กเหล่าน้ัน 15 เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  ผู้  หน ่ึงผู้ใดมิ ได้ รบัอาณาจักรของ
พระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ  ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจั กรน ้ันไม่ ได้ 
� 16  แล ้วพระองค์ทรงอุม้เด็กเล็กๆเหล่าน้ัน วางพระหตัถ์
บนเขา  แล ้วทรงอวยพรให้

เรือ่งเศรษฐี หนุ่ม (มธ 19:16-30;  ลก 18:18-20)
17 เม่ือพระองค์กําลังเสด็จออกไปตามทาง  มี คนหน่ึงวิง่

มาหาพระองค์ คุ กเข่าลงทูลถามพระองค์ วา่ �ท่านอาจารย ์ผู้  
ประเสรฐิ ข้าพเจ้าจะกระทําประการใดจึงจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร์
เป็นมรดก� 18  พระเยซู ตรสัถามคนน้ั นว ่า �ท่านเรยีกเราวา่
ประเสรฐิทําไม  ไม่มี ใครประเสรฐิเวน้แต่พระเจ้าองค์ เดียว 
19 ท่านรูจั้กพระบัญญั ติ  แล ้วซ่ึงวา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมีย
เขา อยา่ฆ่าคน อยา่ลักทรพัย์ อยา่เป็นพยานเท็จ อยา่ฉ้อเขา
จงให ้เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน� � 20 คนน้ันจึงทูลตอบ
พระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้อเหล่าน้ีข้าพเจ้าได้ถือรกัษา
ไว ้ตัง้แต่ เป็นเด็กมา� 21  พระเยซู ทรงเพ่ งด ูคนน้ัน  ก็ ทรงรกั
เขา  แล ้วตรสัแก่เขาวา่ �ท่านยงัขาดอยู ่สิ ่งหน่ึง จงไปขาย
บรรดาสิง่ของซ่ึงท่านมี อยู ่แจกจ่ายให้คนอนาถา  แล ้ วท ่าน
จะมี ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์  แล ้วจงแบกกางเขน และตาม
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เรามา� 22 เม่ือเขาได้ยนิคําน้ั นก ็ เสียใจ  แล ้วออกไปเป็น
ทุกขเ์พราะเขามี ทรพัย ์ สิ ่งของเป็ นอ ันมาก

คําทรงเตือน อยา่ไวว้างใจในทรพัย ์สมบัติ 
23  พระเยซู จึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรสัแก่ เหล่ าสาวก

ของพระองค์ วา่ � คนมัง่มี  จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า
ก็ยากนักหนา� 24  เหล่ าสาวกก็ประหลาดใจด้วยคําตรสั
ของพระองค์ และพระเยซูตรสัแก่เขาอ ีกวา่ �ลูกเอย๋  คนที ่
วางใจในทรพัย ์สมบัติ  จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยาก
นักหนา 25 ตั วอ ูฐจะลอดรู เข ็มก็งา่ยกวา่คนมั ่งม ี จะเข้ าใน
อาณาจักรของพระเจ้า� 26  เหล่ าสาวกก็ประหลาดใจยิง่
นักจึงพู ดก ั นว ่า �ถ้าอยา่งน้ันใครจะรอดได้� 27  พระเยซู 
ทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตร ัสว ่า �ฝ่ายมนษุยย์อ่มเป็น
ไปไม่ ได้  แต่  ไม่ เป็นแบบน้ั นก ับพระเจ้า เพราะวา่พระเจ้า
ทรงกระทําให ้เป็นไปได้  ทุกสิง่ � 28 ฝ่ายเปโตรจึงเริ ่มท ูล
พระองค์ วา่ � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายได้สละสิง่สารพัด
และได้ ติ ดตามพระองค์ มา � 29  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เรา
บอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผูใ้ดได้สละบ้าน หรอืพีน้่องชาย
หญิง หร ือบ ดิามารดา หรอืภรรยา หร ือบ ุตร หรอืท่ี ดิน เพราะ
เหน็แก่เราและข่าวประเสรฐิน้ัน 30  ในเวลาน้ี  ผู้ น้ันจะได้รบั
ตอบแทนรอ้ยเท่า คื อบ ้าน  พี่ น้องชายหญิง  มารดา  บุ ตรและ
ท่ี ดิน ทัง้จะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ ช ีว ิตน ิ
รนัดร์ 31  แต่  มี หลายคนท่ีเป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคน
สุดท้าย และท่ีเป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�

ทรง พยากรณ์ ถึง การ สิน้พระชนม์ และ การ ฟ้ืน คืนชพี
ของพระเยซู (มธ 20:17-19;  ลก 18:31-33)

32 เม่ือกําลังเดินทางจะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม  พระเยซู  
ก็ เสด็จนําหน้าเขา ฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจ
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และขณะท่ีเขาตามมาก็ หวาดกลัว  พระองค์ จึงทรงเรยีก
สาวกสิบสองคนอกี  แล ้วเริม่ตรสัสําแดงใหเ้ขาทราบถึงเหตุ 
การณ์ ซ่ึงจะเกิดแก่ พระองค์  น้ัน 33  วา่ � ดู  เถิด เราทัง้หลาย
จะขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนษุย ์ไว ้กับ
พวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่าน้ันจะ
ปรบัโทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไวกั้บคนต่างชาติ 34  
คนต่างชาติ น้ันจะเยาะเยย้ท่าน จะเฆ่ียนตี ท่าน จะถ่ มน ้ํา
ลายรดท่าน และจะฆ่าท่านเสีย และว ันที ่สามท่านจะเป็น
ขึ้นมาใหม่�

คําขอรอ้งของยากอบกับยอหน์ (มธ 20:20-28)
35 ฝ่ายยากอบกับยอหน์  บุ ตรชายของเศเบดี  เข ้ามา

ทูล พระองค์ วา่ �พระ อาจารย ์เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ สอง
ปรารถนา จะ ขอ ให ้พระองค์ ทรง กระทํา ตาม คําขอ ของ ข้า
พระองค์� 36  พระองค์ จึง ตรสั ถาม เขา วา่ �ท่าน ทัง้ สอง
ปรารถนา จะ ให้ เรา ทํา สิง่ ใด ให ้ท่าน � 37 เขา จึง ทูล ตอบ
พระองค์ วา่ �เม่ือ พระองค์ จะ ทรง สงา่ ราศี น้ัน  ขอ ให ้ข้า
พระองค์น่ังท่ีเบื้องขวาพระหตัถ์คนหน่ึง เบื้องซ้ายพระหตัถ์
คนหน่ึง� 38  พระเยซู จึงตรสัแก่เขาวา่ � ท่ี ท่านขอน้ันท่าน
ไม่ เข้าใจ ถ้วยซ่ึงเราจะด่ื มน ้ันท่านจะด่ืมได้ หรอื และบัพ
ติศมาน้ันซ่ึงเราจะรบั ท่านจะรบัได้ หรอื � 39 เขาทัง้สอง
ทูลตอบพระองค์ วา่ � ได้ พระเจ้าข้า�  พระเยซู จึงตรสัแก่
เขาวา่ �ถ้วยซ่ึงเราด่ื มท ่านจะด่ืมก็ จรงิ และรบับัพติศมา
ด้วยบัพติศมาท่ีเราจะร ับก ็ จรงิ 40  แต่  ท่ี จะน่ังข้างขวาและ
ข้างซ้ายของเราน้ัน  ไม่ใช ่ พน ักงานของเราท่ีจะจัดให้  แต่  ได้ 
ทรงเตรยีมไวสํ้าหรบัผู้ใดก็จะให ้แก่  ผู้  น้ัน � 41 เม่ือสาวกสิบ
คนได้ยนิแล้ว  ก็ เริม่มีความขุ่นเคืองยากอบและยอหน์ 42  
พระเยซู จึงทรงเรยีกเขาทัง้หลายมาตรสัแก่เขาวา่ �ท่านทัง้
หลายรู ้อยู ่ วา่  ผู้  ท่ี นับวา่เป็นผู้ครองของคนต่างชาติยอ่มเป็น
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เจ้าเหนือเขา และผู้ ใหญ่ ทัง้หลายก็ ใช ้อาํนาจบังคับ 43  แต่ 
ในพวกท่านหาเป็นอยา่งน้ันไม่ ถ้าผู้ใดใครจ่ะได้ เป็นใหญ่ ใน
พวกท่าน  ผู้ น้ันจะต้องเป็นผู้ ปรนนิบัติ ท่านทัง้หลาย 44 และ
ถ้าผูใ้ดใครจ่ะได้เป็นเอกเป็นต้น  ผู้ น้ันจะต้องเป็นผู้ รบัใช ้ของ
คนทัง้ปวง 45 เพราะวา่บุตรมนษุย ์มิได้ มาเพื่อรบัการปรน
นิบั ติ  แต่ มาเพื่อจะปรนนิบั ติ และประทานชวีติของท่านให้
เป็นค่าไถ่สําหรบัคนเป็ นอ ันมาก�

คนตาบอดชื่อบารทิเมอสัได้รบัการรกัษาให ้หาย (มธ
20:29-34;  ลก 18:35-43)

46 ฝ่าย พระ เยซู กับ พวก สาวก มา ยงั เมือง เย ร ีโค และ
เม่ือพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยร ีโคก ับพวกสาวกของ
พระองค์และประชาชนเป็ นอ ันมาก  มี คนตาบอดคนหน่ึง ชื่อ
บารทิเมอสั ซ่ึงเป็นบุตรชายของทิเมอสั น่ังขอทานอยู ่ท่ี รมิ
หนทาง 47 เม่ือคนน้ันได้ย ินว ่าพระเยซูชาวนาซาเรธ็เสด็จ
มา จึงเริม่รอ้งเสียงดังวา่ �ท่านเยซู  บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอ
ทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด � 48  มี หลายคนหา้มเขาใหเ้ขาน่ิง
เสีย  แต่ เขายิง่รอ้งเสียงดังขึ้ นว ่า � บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรง
เมตตาข้าพระองค์ เถิด � 49  พระเยซู ทรงหยุดประทับยนือยู่  
แล ้วตร ัสส ่ังให้เรยีกคนน้ันมา เขาจึงเรยีกคนตาบอดน้ั นว ่า
แก่เขาวา่ �จงชื่นใจและลุกขึ้นเถิด  พระองค์ ทรงเรยีกเจ้า�
50 คนน้ั นก ็ทิง้ผ้าหม่เสี ยล ุกขึ้นมาหาพระเยซู 51  พระเยซู 
จึงตรสัถามเขาวา่ � เจ้ าปรารถนาจะให้เราทําอะไรแก่ เจ้า �
คนตาบอดน้ันทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ขอโปรด
ให้ตาข้าพระองค์ เห ็นได้� 52  พระเยซู ตรสัแก่เขาวา่ �จงไป
เถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให ้เจ้ าหายปกติ แล้ว � ใน
ทันใดน้ันคนตาบอดน้ั นก ็ เห ็นได้ และได้เดินทางตามพระ
เยซู ไป 
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11
การ เสด็จ เข้าไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม อยา่ง ผู้ มี ชยั (ศคย

9:9; มธ 21:1-9;  ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน้พระองค์ กับพวกสาวกมาใกล้ กรุ งเยรูซาเล็ม ถึง

หมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชงิภูเขามะกอกเทศ
 พระองค์ ทรง ใช้ สาวก สอง คน 2 สัง่ เขา วา่ �จง เข้าไป ใน
หมู่บ้านท่ี อยู ่ตรงหน้าท่าน ครัน้เข้าไปแล้วในทันใดน้ันจะพบ
ลูกลาตัวหน่ึงผูกอยู่  ท่ี ยงัไม่ มี ใครขึ้นขี่ เลย จงแก้มันจูงมา
เถิด 3 ถ้าผู้ใดถามท่านวา่ �ท่านทําอยา่งน้ี ทําไม � จงบอก
วา่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลาน้ี และประเดีย๋ว
พระองค์จะส่งกลับคืนมาให ้ท่ีน่ี � 4 สาวกสองคนน้ันจึงไป  
แล ้วพบลูกลาตั วน ้ันผูกอยู่นอกประตู ท่ีส่ี  แยก เขาจึงแก้ มัน 
5 บางคนซ่ึงยนือยู ่ท่ี น่ันถามเขาวา่ � แก้ ลูกลาน้ันทําไม�
6 สาวกก็ตอบตามพระดําร ัสส ่ังของพระเยซู  แล ้วเขาก็ ยอม
ให ้เอาไป 7 สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู  แล ้วเอาเส้ือผ้า
ของตนปูลงบนหลังลา  แล ้วพระองค์จึงทรงลาน้ัน 8  มี คนเป็ 
นอ ันมากเอาเส้ือผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอื่ 
นก ็ตั ดก ิง่ไม้จากต้นไม้มาปูลงตามทางน้ัน 9 ฝ่ายคนท่ีเดินไป
ข้างหน้า กับผู้ ท่ี ตามมาข้างหลัง  ก็  โห ่รอ้งวา่ �โฮซันนา  ขอให ้ 
พระองค์  ผู้ เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง
พระเจรญิ 10ความสุขสว ัสด ิม์งคลจงมี แก่ อาณาจักรของดา
วดิ บรรพบุรุษของเรา  ท่ี มาตัง้อยู่ในพระนามขององค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในท่ี สูงสุด � 11  พระเยซู  ก็ เสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็มและเข้าไปในพระว ิหาร เม่ือทอดพระเนตรสิง่ทัง้
ปวงแล้วเวลาก็ จวนค่ํา จึงเสด็จออกไปยงัหมู่บ้านเบธานีกับ
เหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน
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ต้นมะเด่ือท่ี ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
12 ครั ้นร ุ่งขึ้นเม่ือพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้าน

เบธานี แล้ว  พระองค์  ก็ ทรงหวิ 13 พอทอดพระเนตรเหน็ต้น
มะเด่ือต้นหน่ึงแต่ไกลมี ใบ จึงเสด็จเข้าไปดูวา่มีผลหรอืไม่
ครัน้มาถึงต้นน้ันแล้ว  ไม่  เห ็ นม ีผลมี แต่ ใบเท่าน้ัน เพราะ
ยงัไม่ถึงฤดูผลมะเด่ือ 14  พระเยซู จึงตรสัแก่ต้นน้ั นว ่า � 
ตัง้แต่  น้ี ไปจะไม่ มี ใครได้กินผลจากเจ้าเลย�  เหล่ าสาวก
ของพระองค์ ก็ได้ ยนิคําซ่ึงพระองค์ตร ัสน ัน้

 พระเยซู ทรงชาํระล้างพระว ิหาร (มธ 21:12-16;  ลก 
19:45-47)

15 เม่ือพระองค์กับสาวกมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม  พระเยซู  ก็ 
เสด็จเข้าไปในพระว ิหาร  แล ้วเริม่ขับไล่บรรดาผู้ซ้ือขายใน
พระวหิารน้ัน และควํา่โต๊ะผู้รบัแลกเงนิ กั บท ้ังควํา่ม้าน่ังผู้
ขายนกเขาเสีย 16 และทรงหา้มมิ ให ้ ผู้ ใดขนสิง่ใดๆเดินลัด
พระว ิหาร 17  พระองค์ ตรสัสอนเขาวา่ � มี พระวจนะเขียน
ไว ้มิใช ่ หรอืวา่ �นิเวศของเราประชาชาติทัง้หลายจะเรยีกวา่
เป็นนิเวศอธษิฐาน�  แต่  เจ้ าทัง้หลายได้กระทําให ้เป็น �ถ้ํา
ของพวกโจร� � 18 เม่ือพวกธรรมาจารย์และพวกปุโรหติ
ใหญ่ ได้ ยนิอยา่ง น้ัน จึง หา ชอ่ง ท่ี จะ ประหาร พระองค์ เสีย 
เพราะเขากลัวพระองค์ ด้วยวา่ประชาชนประหลาดใจด้วย
คําสัง่สอนของพระองค์ 19 และเม่ือถึงเวลาเยน็  พระองค์  ได้ 
เสด็จออกไปจากกรุง 20 ครัน้เวลาเชา้ เม่ือพระองค์กับเหล่า
สาวกได้ผ่านท่ี น้ันไป  ก็ได้  เห ็นมะเด่ือต้นน้ันเหีย่วแหง้ไป
จนถึงราก 21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ วา่ �พระ
อาจารย ์เจ้าข้า  ดู  เถิด ต้นมะเด่ือท่ี พระองค์  ได้ สาปไวน้ั้ นก ็ เห 
ี่ยวแหง้ไปแล้ว�

จงเชื่อในพระเจ้า ( ยก 5:15)
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22  พระเยซู จึงตรสัตอบเหล่าสาวกวา่ �จงเชื่อในพระเจ้า
เถิด 23 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผู้ใดๆจะสัง่ภูเขาน้ี 
วา่ �จงลอยไปลงทะเล� และมิ ได้ สงสัยในใจ  แต่ เชื่อวา่จะ
เป็นไปตามท่ีสัง่น้ัน  ก็ จะเป็นไปตามคําสัง่น้ันจรงิ 24  เหตุ 
ฉะน้ันเราบอกท่านทัง้หลายวา่ ขณะเม่ือท่านจะอธษิฐานขอ
สิง่ใด จงเชื่อวา่ได้ รบั และท่านจะได้รบัสิง่น้ัน 25 เม่ือท่านยนื
อธษิฐานอยู่ ถ้าท่านมี เหตุ กับผู้ หน ่ึงผู้ ใด จงยกโทษให ้ผู้ น้ัน
เสีย เพื่อพระบิดาของท่าน  ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยก
การละเมิดของท่านด้วย 26  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่ ยกโทษ
ให ้พระบิดาของท่าน  ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรด
ยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน�

 เก ิดปัญหาเรือ่งสิทธอิาํนาจของพระเยซู (มธ 21:23-27;
 ลก 20:1-8)

27 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกมายงักรุงเยรูซาเล็ มอ ีก
เม่ือพระองค์เสด็จดําเนินอยู่ในพระว ิหาร พวกปุโรหติใหญ่
พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ผู้ ใหญ่ มา หา พระองค์ 28 ทูล
พระองค์ วา่ �ท่านมี สิทธ ิอนัใดจึงได้ ทํา สิง่ เหล่า น้ี ใครให ้
สิทธ ิ แก่ ท่านท่ีจะทําการน้ี ได้ � 29  พระเยซู จึงตรสัตอบเขา
วา่ �เราจะถามท่านทัง้หลายสักข้อหน่ึงเหมือนกัน จงตอบ
เรา  แล ้วเราจะบอกท่านวา่ เรากระทําการน้ีโดยสิทธิอนั
ใด 30 คื อบ ัพติศมาของยอหน์น้ัน มาจากสวรรค์หรอืมา
จากมนษุย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึงปรกึษากั นว ่า �ถ้า
เราจะวา่ �มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราวา่ � เหตุ ไฉน
จึงไม่เชื่อยอหน์เล่า� 32  แต่ ถ้าเราจะวา่ �มาจากมนษุย�์ �
เขากลัวประชาชน เพราะประชาชนถือวา่ยอหน์เป็นศาสดา
พยากรณ์ จรงิๆ 33 เขาจึงทูลตอบพระเยซู วา่ �พวกข้าพเจ้า
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ไม่ ทราบ �  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไม่บอกท่านทัง้
หลายเหมือนกั นว ่า เรากระทําการน้ีโดยสิทธอินัใด�

12
คําอุปมาเรือ่งเจ้าของสวนท่ีต้องการพืชผล (อสย 5:1-

7; มธ 21:33-46;  ลก 20:9-19)
1  พระองค์ จึงเริม่ตรสัแก่เขาเป็นคําอุปมาวา่ �ย ังม ีชาย

คนหน่ึงได้ทําสวนองุน่  แล ้วล้ อมร ้ัวต้นไม้ ไว ้ รอบ เขาได้สกัด
บ่อเก็ บน ้ําองุน่ และสรา้งหอเฝ้า  ให ้พวกชาวสวนเชา่แล้ วก ็
ไปเมืองไกล 2 ครัน้ถึงฤดูผลองุน่เขาจึงใช ้ผู้รบัใช ้คนหน่ึงไป
หาคนเชา่สวนน้ัน เพื่อเขาจะได้รบัส่วนผลของสวนองุน่จาก
คนเชา่สวน 3 ฝ่ายคนเหล่าน้ั นก ็จับผู้ รบัใช ้น้ันเฆ่ียนตี  แล 
้วไล่ ให ้ กล ับไปมือเปล่า 4  อ ีกครัง้หน่ึงเจ้าของสวนใช ้ผู้รบัใช ้ 
อ ีกคนหน่ึงไปหาคนเชา่สวน คนเชา่สวนน้ั นก ็เอาหนิขวา้งผู้ 
รบัใช ้น้ันศีรษะแตก และไล่ ให ้ กล ับไปอยา่งน่าอปัยศ 5  อ ีก
ครัง้หน่ึงเจ้าของใช ้ผู้รบัใช ้ไปอกีคนหน่ึง เขาก็ฆ่าผู้ รบัใช ้น้ัน
เสีย  แล ้วยงัใช ้ผู้รบัใช ้ไปอกีหลายคน เขาก็ เฆ่ียนตี  บ้าง ฆ่า
เสียบ้าง 6  เจ้ าของสวนย ังม ี บุ ตรชายท่ีรกัคนหน่ึง จึงใช ้บุ 
ตรคนน้ันไปเป็ นคร ้ังสุดท้าย  พูดวา่ �พวกเขาคงจะเคารพ
บุตรชายของเรา� 7  แต่ คนเชา่สวนพู ดก ั นว ่า �คนน้ีแหละ
เป็นทายาท มาเถิด  ให ้เราฆ่าเขาเสีย  แล ้วมรดกน้ันจะตกอยู่
กับเรา� 8 เขาจึงพากันจับบุตรน้ันฆ่าเสีย และเอาศพทิง้ไว้
นอกสวนองุน่ 9  เหตุ  ฉะน้ัน  เจ้ าของสวนองุน่จะทําประการ
ใด ท่านก็จะมาฆ่าคนเชา่สวนเหล่าน้ันเสีย  แล ้วจะเอาสวน
องุน่น้ันให ้ผู้ อื่นเชา่ 10 ท่านทัง้หลายอา่นพระคัมภีร ์ตอนน้ี  
แล ้วมิ ใช ่หรอืซ่ึงวา่ �ศิลาซ่ึงชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับ
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กลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว 11 การน้ีเป็นมาจากองค์ พระ
ผูเ้ป็นเจ้า เป็นการมหศัจรรย ์ประจักษ์  แก่ ตาเรา� � 12 ฝ่าย
เขาจึงอยากจะจับพระองค์  แต่ วา่เขากลัวประชาชน ด้วยเขา
รู ้อยู ่ วา่  พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาน้ีกระทบพวกเขาเอง  แล ้ว
เขาก็ไปจากพระองค์

คําถามเก่ียวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22;  ลก 20:19-
26)

13 เขา จึง ใช้ บาง คน ใน พวก ฟา ร ิสี และ พวก เฮ โรด ไป
หา พระองค์ เพื่อ จะ คอย จับผิด ใน พระ ดํารสั ของ พระองค์
14 ครัน้มาถึงแล้ วก ็ทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทัง้หลายทราบอยู ่วา่ ท่านเป็นคนซ่ื อสัตย ์และมิ ได้ เอาใจผู้ ใด 
เพราะท่านมิ ได้  เหน็แก่  หน ้าผู้ ใด  แต่ สัง่สอนทางของพระเจ้า
จรงิๆ การท่ีจะส่งส่วยให ้แก่  ซี  ซาร ์น้ันถูกต้องตามพระราช
บัญญั ติ  หรอืไม่ 15 เราจะส่ งด ี หรอืไม่ ส่ งด ี�  แต่  พระองค์ ทรง
ทราบอุบายของเขาจึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลายมาทดล
องเราทําไม จงเอาเงนิตราเหรยีญหน่ึงมาให้เราดู� 16 เขา
ก็เอามาให้  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ � รู ปและคําจารกึน้ี
เป็นของใคร� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ �ของซี ซาร ์� 17  พระ
เยซู จึงตรสัแก่เขาวา่ �ของของซี ซาร ์จงถวายแก่ ซี  ซาร ์และ
ของของพระเจ้า จงถวายแด่ พระเจ้า � ฝ่ายเขาก็ประหลาด
ใจในพระองค์

 พระเยซู ตรสัตอบพวกสะดู สี  เก ่ียวกับการเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย (มธ 22:23-33;  ลก 20:27-38)

18  มี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกน้ีเป็นผู้ ท่ี  กล ่าววา่การ
ฟ้ืนขึ้นมาจากความตายน้ันไม่ มี เขาทูลถามพระองค์ วา่ 19� 
อาจารย ์ เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ข้าพเจ้าทัง้หลายไว ้วา่ �ถ้า
ชายผู้ใดตายและภรรยายงัอยู่  แต่  ไม่มี  บุตร  ก็  ให ้น้องชายรบั
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พี่ สะใภ้ น้ันไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชาย
ไว�้ 20 ย ังม ี พี่ น้องผู้ชายเจ็ดคน  พี่  หวัปี  มี ภรรยาแล้วตาย  
ไม่มี  เชื้อสาย 21 น้องท่ี หน ึ่งจึงรบัหญิงน้ันมาเป็นภรรยา  แล้ว
ก็  ตาย ยงัไม่ มี  เชื้อสาย และน้องท่ีสองท่ีสามก็ทําเช ่นก ัน 22  
พี่ น้องทัง้เจ็ดคนน้ี ก็ได้ รบัผู้หญิงน้ันไว้เป็นภรรยาและไม่ มี  
เชื้อสาย  ท่ี สุดผู้หญิงน้ั นก ็ตายด้วย 23  เหตุ  ฉะน้ัน ในว ันที ่จะ
ฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย เม่ือเขาทัง้เจ็ดเป็นขึ้นมาแล้ว หญิง
น้ันจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทัง้
เจ็ดแล้ว� 24  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �พวกท่านคิดผิด
เสียแล้ว เพราะท่านทัง้หลายไม่ รู ้พระคัมภีร์หรอืฤทธิ์เดช
ของพระเจ้า 25 ด้วยวา่เม่ื อมนษุย ์จะฟ้ืนขึ้นมาจากความ
ตายน้ัน เขาจะไม่ มี การสมรส หรอืยกให้ เป็นสามีภรรยา
กั นอ ีก  แต่ จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ 26 และ
เรือ่งคนซ่ึงตายแล้ วท ่ีเขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้ นอ ีกน้ัน ท่าน
ทัง้หลายยงัไม่ ได้ อา่นคัมภีรข์องโมเสสตอนเรือ่งพุ่มไม้ หรอื 
ซ่ึงพระเจ้าได้ตรสัไว้กับโมเสสวา่ �เราเป็นพระเจ้าของอบั
ราฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ�
27  พระองค์  มิได้ เป็นพระเจ้าของคนตาย  แต่ ทรงเป็นพระเจ้า
ของคนเป็น ท่านทัง้หลายจึงผิดมากที เดียว �

พระบัญญั ติ ข้อใหญ่ ท่ีสุด (มธ 22:34-40;  ลก 10:25-37)
28  มี ธรรมาจารย์คนหน่ึง เม่ือมาถึงได้ยนิเขาไล่เลียงกัน

และเห ็นว ่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ ดี จึงทูลถามพระองค์ วา่ 
�พระบัญญั ติ ข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กวา่บัญญั ติ  ทัง้ปวง �
29  พระเยซู จึงตรสัตอบคนน้ั นว ่า �พระบัญญั ติ ซ่ึงเป็นเอก
เป็นใหญ่กวา่บัญญั ติ ทัง้ปวงน้ันคือวา่ � โอ คนอสิราเอล จง
ฟังเถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทัง้หลายเป็นองค์
พระผู้ เป็นเจ้าองค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรกัองค์พระ
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ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
ด้วยสิน้สุดความคิด และด้วยสิน้สุดกําลังของท่าน�  น่ี เป็น
พระบัญญั ติ  ท่ี เป็นเอกเป็นใหญ่ 31 และพระบัญญั ติ  ท่ี สองน้ั 
นก เ็ป็นเช ่นก ันคือ �จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง� พระ
บัญญั ติ อื่ นที ่ ใหญ่ กวา่พระบัญญั ติ ทัง้สองน้ี ไม่มี � 32 ฝ่ายธร
รมาจารย์คนน้ันทูลพระองค์ วา่ � ดี  แล ้วอาจารย ์เจ้าข้า ท่าน
กล่าวถูกจรงิวา่พระเจ้ามี แต่  พระองค์  เดียว และนอกจาก
พระองค์ แล ้วพระเจ้าอื่นไม่ มี  เลย 33 และซ่ึงจะรกัพระองค์
ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและสิน้สุดกําลัง และรกั
เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง  ก็ ประเสรฐิกวา่เครือ่งเผาบูชา
และเครือ่งสัตวบูชาทัง้สิน้� 34 เม่ือพระเยซูทรงเหน็แล้ วว 
่าคนน้ันพูดโดยใช ้ความคิด จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านไม่ไกล
จากอาณาจักรของพระเจ้า�  ตัง้แต่ น้ันไปไม่ มี ใครกล้าถาม
พระองค์ต่อไปอกี

 พระเยซู ทรงคัดค้านพวกฟาร ิสี (มธ 22:41-46;  ลก 
20:41-44)

35 เม่ือพระเยซูทรงสัง่สอนอยู่ ในพระวหิารได้ตรสัถาม
วา่ � ท่ี พวกธรรมาจารย์วา่พระครสิต์เป็นบุตรของดาวดิน้ัน
เป็นได้ อยา่งไร 36 ด้วยวา่ดาวดิเองทรงกล่าวโดยเดชพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสักับองค์พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่เรา
จะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 37  
ดาว ิดเองยงัได้เรยีกท่านวา่ เป็นองค์ พระผู้ เป็นเจ้า ท่าน
จะเป็นบุตรของดาว ิดอย ่างไรได้� ฝ่ายประชาชนทัว่ไปฟัง
พระองค์ ด้วยความยนิดี 38  พระเยซู ตรสัสอนเขาในคําสอน
ของพระองค์ วา่ �จงระวงัพวกธรรมาจารย ์ให ้ ดี  ผู้  ท่ี ชอบสวม
เส้ือยาวเดินไปมา และชอบใหค้นคํานับกลางตลาด 39 ชอบ
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น่ังท่ีสูงในธรรมศาลาและท่ีอ ันม ี เกียรติ ในการเล้ียง 40 เขา
รบิเอาเรอืนของหญิ งม ่าย และแสรง้อธษิฐานเสียยดืยาว
คนเหล่าน้ีจะได้รบัพระอาชญามากยิง่ขึ้น�

หญิ งม ่ายท่ีถวายทองแดงสองแผ่น ( ลก 21:1-4)
41  พระเยซู  ได้ เสด็จประทับตรงหน้าตู้ เก ็บเงนิถวาย ทรง

ทอดพระเนตรสังเกตประชาชนเอาเงนิมาใส่ ไว ้ในตู้ น้ัน และ
คนมั ่งม ีหลายคนเอาเงนิมากมาใส่ ใน ท่ี น้ัน 42  มี หญิ งม 
่าย คน หน่ึง เป็น คนจน เอา เหรยีญ ทองแดง สอง อนั  มี ค่า
ประมาณสลึงหน่ึงมาใส่ ไว ้ 43  พระองค์ จึงทรงเรยีกเหล่า
สาวกของพระองค์มาตรสัแก่เขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่
ท่านทัง้หลายวา่ หญิ งม ่ายจนคนน้ี ได้  ใส่  ไว ้ในตู้ เก ็บเงนิถวาย
มากกวา่คนทัง้ปวงท่ี ใส่  ไว ้ น้ัน 44 เพราะวา่คนทัง้ปวงน้ันได้
เอาเงนิเหลือใช้ของเขามาใส่ ไว ้ แต่  ผู้ หญิงน้ีขัดสนท่ี สุด ยงั
ได้เอาเง ินที ่ มี  อยู ่สําหรบัเล้ียงชวีติของตนมาใส่จนหมด�

13
การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25;  ลก 21)

1 เม่ือ พระองค์ เสด็จ ออก จาก พระ ว ิหาร  มี สาวก ของ
พระองค์คนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า  ดู  เถิด 
ศิลาและตึกเหล่าน้ี ใหญ่  จรงิ � 2  พระองค์ จึงตรสัแก่สาวกน้ั 
นว ่า �ท่านเหน็ตึกใหญ่ เหล่าน้ี  หรอื ศิลาท่ีซ้อนทั บก ันอยู ่ท่ีน่ี 
ซ่ึงจะไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ � 3 เม่ือพระองค์ประทับบน
ภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระว ิหาร เปโตร ยากอบ ยอหน์
และอนัดรูว์มากราบทูลถามพระองค์ส่วนตั วว ่า 4 �ขอทรง
โปรดให้ข้าพระองค์ทัง้หลายทราบวา่  เหตุการณ์  เหล่าน้ี จะ
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บังเกิดขึ้นเม่ือไร  สิ ่งไรจะเป็นหมายสําคัญวา่การณ์ทัง้ปวงน้ี
จวนจะสําเรจ็�

เส้นทางแหง่ชวีติของยุ คน ี้
5  พระเยซู จึงตัง้ต้นตรสัตอบเขาวา่ �ระวงัให ้ดี อยา่ให ้

ผู้ ใด ล่อลวง ท่าน ให ้หลง 6 ด้วย วา่ จะ มี หลาย คน มา ต่าง
อา้งนามของเราวา่ �เราเป็นพระครสิต์� และจะล่อลวง
คนเป็ นอ ันมากให้หลงไป 7 เม่ือท่านทัง้หลายจะได้ยนิถึง
การสงครามและข่าวลือเรือ่งสงคราม อยา่ต่ืนตระหนกเลย
ด้วยวา่บรรดาสิง่เหล่าน้ี จําต้องบังเกิดขึ้น  แต่  ท่ี สุดปลาย
ยงัไม่ มาถึง 8 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ ประชาชาติ 
ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร ทัง้จะเกิดแผ่นดินไหว
ในท่ี ต่างๆ และจะเกิ ดก ันดารอาหารและความทุกข์ ยาก  
เหตุการณ์ ทัง้ปวงน้ีเป็นขัน้แรกแหง่ความทุกข์ ลําบาก 9  แต่ 
จงระวงัตัวให ้ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทัง้หลายไวกั้บศาล
และจะเฆ่ียนท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยนืต่อหน้า
เจ้าเมืองและกษั ตร ิย์เพราะเหน็แก่ เรา เพื่อจะได้เป็นพยาน
แก่ เขา 10 ข่าวประเสรฐิจะต้องประกาศทัว่ประชาชาติทัง้
ปวงก่อน 11  แต่ วา่เม่ือเขาจะนําท่านมามอบไว ้น้ัน อยา่เป็ 
นก ังวลก่อนวา่จะพูดอะไรดี และอยา่ตรกึตรองเลย  แต่ จง
พูดตามซ่ึงได้ทรงโปรดใหท่้านพูดในเวลาน้ัน เพราะวา่ผู้ ท่ี  พู 
ดน้ั นม ิ ใช ่ตั วท ่านเอง  แต่ เป็นพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 12  แม้ว 
่าพี่ ก็ จะทรยศน้องใหถึ้งความตาย พ่ อก ็จะมอบลูก และลู กก 
็จะทรยศต่อพ่อแม่ ให ้ถึงแก่ ความตาย 13 ท่านจะถูกคนทัง้
ปวงเกลียดชงัเพราะเหน็แก่นามของเรา  แต่  ผู้  ท่ี ทนได้ จนถึง
ท่ีสุด  ผู้ น้ันจะรอด

 ความทุกข์ เวทนาใหญ่ ยิง่ (มธ 24:15)



มาระโก 13:14 xlix มาระโก 13:25

14  แต่ เม่ือ ท่าน ทัง้ หลาย จะ เหน็ สิง่ ท่ี น่า สะอดิสะเอยีน
ซ่ึง กระทํา ให ้เก ิดการ รกรา้ง วา่ง เปล่า  ท่ี ดา เนีย ล ศาสดา
พยากรณ์ ได้  กล ่าวถึงน้ัน  ตัง้อยู ่ในท่ีซ่ึงไม่สมควรจะตัง้� ( 
ให ้ ผู้ อา่นเข้าใจเอาเถิด� �เวลาน้ันให ้ผู้  ท่ีอยู ่ในแควน้ยูเดีย
หนีไปยงัภู เขาทัง้หลาย 15  ผู้  ท่ีอยู ่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน
อยา่ใหล้งมาเข้าไปเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน 16  
ผู้  ท่ีอยู ่ตามทุ่งนา อยา่ให ้กล ับไปเอาเส้ือผ้าของตน 17  แต่ 
ในวนัเหล่าน้ัน  วบิัติ จะเกิดขึ้นแก่หญิงท่ี มีครรภ์ หรอืหญิง
ท่ี มี ลู กอ ่อนกินนมอยู่ 18 ท่านทัง้หลายจงอธษิฐานขอเพื่อ
เหตุ การณ์  เหล่าน้ี จะไม่ เก ิดขึ้นในฤดู หนาว 19 ด้วยวา่ใน
คราวน้ันจะเกิดความทุกข์ ลําบากอยา่ง ท่ี ไม่ เคยมี  ตัง้แต่ 
พระเจ้าทรงสรา้งโลกมาจนถึงเวลาน้ี และจะไม่ มีต ่อไปอกี
เลย 20 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิ ได้ ทรงให้วนัเหล่าน้ันยน่สัน้
เข้า จะไม่ มี เน้ือหนังใดๆรอดได้ เลย  แต่ เพราะทรงเหน็แก่ ผู้  ถู 
กเลือกสรรซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้  พระองค์ จึงทรงให้วนั
เหล่าน้ันยน่สัน้เข้า 21 และในเวลาน้ัน ถ้าผู้ใดจะบอกพวก
ท่านวา่ � ดู  เถิด พระครสิต์ อยู ่ ท่ีน่ี �  หรอื � ดู  เถิด  อยู ่ ท่ีโน่น 
� อยา่ได้เชื่อเลย 22 ด้วยวา่จะมีพระครสิต์ เท ียมเท็จและผู้
ทํานายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน ทําหมายสําคัญและการ
มหศัจรรยเ์พื่อล่อลวงผู้ ท่ี  ถู กเลือกสรรแล้วให ้หลง ถ้าเป็นได้
23  แต่ ท่านทัง้หลายจงระวงัให ้ดี  ดู  เถิด เราได้บอกสิง่สารพัด
ให ้แก่ ท่านทัง้หลายไวก่้อนแล้ว

 องค์ พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพรอ้มด้วยสงา่ราศี (มธ
24:27-31)

24 ภายหลังเม่ือคราวลําบากน้ันพ้นไปแล้ว � ดวงอาทิตย ์
จะมืดไป และดวงจันทรจ์ะไม่ ส่องแสง 25ดวงดาวทัง้ปวงจะ
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ตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ท่ี มี อาํนาจในท้องฟ้าจะสะเทือน
สะท้านไป� 26 เม่ือน้ันเขาจะเหน็ � บุ ตรมนษุย์เสด็จมาบน
เมฆ� ทรงฤทธานุภาพและสงา่ราศี เป็นอนัมาก 27 เม่ือน้ัน
พระองค์จะทรงใช ้เหล่ าทูตสวรรค์ของพระองค์  ให ้รวบรวม
คนทัง้ปวงท่ี พระองค์ ทรงเลือกสรรไว ้แล ้วจากลมทัง้ส่ีทิศ
น้ัน  ตัง้แต่  ท่ี สุดปลายแผ่นดินโลกจนถึงท่ีสุดขอบฟ้า

คําอุปมาเก่ียวกับต้นมะเด่ือ (มธ 24:32-33;  ลก 21:29-
31)

28  บัดน้ี จงเรยีนคําอุปมาเรือ่งต้นมะเด่ือ เม่ื อก ่ิ งก ้านย ังอ 
่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็ รู ้วา่ฤดูรอ้นใกล้จะถึงแล้ว 29 เชน่
น้ันแหละ เม่ือท่านทัง้หลายเหน็สิง่ทัง้ปวงน้ี เกิดขึ้น  ก็  ให ้ รู ้วา่
เหตุ การณ์ น้ันมาใกล้จะถึงประตู แล้ว 30 เราบอกความจรงิ
แก่ท่านทัง้หลายวา่ คนชัว่อายุ น้ี จะไม่ล่วงลับไปจนกวา่สิง่
ทัง้ปวงน้ีบังเกิดขึ้น

จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระครสิต์ อยู ่ ตลอด
เวลา 

31 ฟ้าและดินจะล่วงไป  แต่ ถ้อยคําของเราจะสูญหาย
ไปหามิ ได้  เลย 32  แต่ วนั น้ันโมงน้ันไม่ มี ใครรู้ ถึงบรรดา
ทูตสวรรค์ในสวรรค์หรอืพระบุตรก็ ไม่รู ้  รู ้ แต่ พระบิดาองค์ 
เดียว 33 จงเฝ้าระวงัและอธษิฐานอยู่ เพราะท่านไม่ รู ้วา่
เวลาวนั น้ันจะมาถึงเม่ือไร 34 ด้วยวา่ บุตรมนษุย์ เปรยีบ
เหมือนเจ้าของบ้านคนหน่ึงท่ีออกจากบ้านไปทางไกล มอบ
สิทธิอาํนาจให ้แก่ พวกผู้ รบัใช ้ของเขา และให ้รู ้การงานของ
ตนวา่มี หน้าท่ี อะไรและได้สัง่นายประตู ให ้เฝ้าบ้านอยู่ 35  
เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านไม่ รู ้วา่
เจ้าของบ้านจะมาเม่ือไร จะมาเวลาค่ํา หรอืเท่ียงคืน หรอื
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เวลาไก่ ขัน หรอืรุง่เชา้ 36  กล ั วว ่าจะมาฉับพลันและจะพบ
ท่านนอนหลั บอย ู่ 37 ซ่ึงเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทัง้
ปวงด้วยวา่ จงเฝ้าระวงัอยู ่เถิด �

14
พวกปุโรหติใหญ่วางอุบายท่ีจะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5;

 ลก 22:1-2)
1 ย ังอ ีก สอง วนั จะ ถึง เท ศกาลปัส กา และ เทศกาล กิน

ขนมปังไร ้เชื้อ พวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย ์ก็ หา
ชอ่งท่ีจะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2  แต่ พวกเขา
พู ดก ั นว ่า �ในวนัเล้ียง อยา่เพ่อทําเลย  กล ั วว ่าประชาชนจะ
เกิดวุน่วาย�

 มาร ีย ์แห ่งหมู่บ้านเบธานีชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13;
ยน 12:1-8)

3 ในเวลาท่ี พระองค์ ประทั บอย ู่ ท่ี  หมู่ บ้านเบธานี ในเรอืน
ของซีโมนคนโรคเรือ้น ขณะเม่ือทรงเอนพระกายลงเสวย
อยู่  มี หญิงผู้ หน ่ึงถือผอบน้ํามันหอมนาระดาท่ี มี ราคามาก
มาเฝ้าพระองค์ และนางทําให้ผอบน้ันแตกแล้ วก ็เทน้ํามัน
น้ันลงบนพระเศียรของพระองค์ 4  แต่  มี บางคนไม่พอใจพู 
ดก ั นว ่า � เหตุ ใดจึงทําใหน้ํ้ามันน้ี เสียเปล่า 5 เพราะวา่น้ํามัน
น้ี ถ้าขายก็คงได้เงนิกวา่สามรอ้ยเหรยีญเดนาร ิอนั  แล ้วจะ
แจกให้คนจนก็ ได้ � เขาจึ งบ ่ นว ่าผู้หญิงน้ัน 6 ฝ่ายพระเยซู
ตร ัสว ่า �อยา่วา่เขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้กระทําการ
ดี แก่  เรา 7 ด้วยวา่คนยากจนมี อยู ่กั บท ่านเสมอ และท่านจะ
ทําการดี แก่ เขาเม่ือไรก็ ทําได้  แต่ เราจะไม่ อยู ่กั บท ่านเสมอ
ไป 8 ซ่ึงผูห้ญิงน้ี ได้ กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขามา
ชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเรา 9 เราบอกความ
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จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  ท่ี ไหนๆทัว่โลกซ่ึงข่าวประเสรฐิน้ีจะ
ประกาศไป การซ่ึงผู้หญิงน้ี ได้ กระทําก็จะลือไปเป็ นที ่ระลึก
ถึงเขาท่ี น่ัน �

 ยู ดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16;  ลก 22:3-6)
10 ฝ่ายยูดาสอสิคาริโอท เป็นคนหน่ึงในพวกสาวกสิบ

สองคน  ได้ ไปหาพวกปุโรหติใหญ่ เพื่อจะทรยศพระองค์ ให ้ 
เขา 11 ครัน้เขาได้ยนิอยา่งน้ั นก ็ ดีใจ และสัญญาวา่จะใหเ้งนิ
แก่ ยู ดาส  แล ้วยูดาสจึงคอยหาชอ่งท่ีจะทรยศพระองค์ ให ้ แก่  
เขา 

 เหล่ าสาวกตระเตรยีมการสําหรบัเทศกาลปัสกา (มธ
26:17-19;  ลก 22:7-13)

12 เม่ือวนัต้นเทศกาลกินขนมปังไร ้เชื้อ ถึงเวลาเขาเคย
ฆ่าลูกแกะสําหรบัปัสกาน้ัน พวกสาวกของพระองค์มาทูล
ถามพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์
ทัง้หลายไปจัดเตรียมปัสกาให ้พระองค์ เสวยท่ี ไหน � 13  
พระองค์ จึงทรงใช้สาวกสองคนไป สัง่เขาวา่ �จงเข้าไปใน
กรุง น้ัน  แล ้วจะมีชายคนหน่ึงทูนหม้อ น้ํามาพบท่าน จง
ตามคนน้ันไป 14 เขาจะเข้าไปในท่ี ใด ท่านจงบอกเจ้าของ
เรอืนน้ั นว ่า พระอาจารย์ถามวา่ �หอ้งท่ีเราจะกินปัสกากับ
เหล่าสาวกของเราได้น้ันอยู ่ท่ีไหน � 15  เจ้ าของเรอืนจะชี ้
ให ้ท่านเหน็หอ้งใหญ่ชัน้บนท่ีตกแต่งไว ้แล้ว  ท่ี  น่ันแหละ จง
จัดเตรยีมไว้สําหรบัพวกเราเถิด� 16 สาวกสองคนน้ันจึง
ออกเดินเข้าไปในกรุง และพบเหมือนพระดํารสัท่ี พระองค์  
ได้ ตรสัแก่ เขา  แล ้วได้จัดเตรยีมปัสกาไว ้พรอ้ม 

 พระ เยซู ทรง พยากรณ์ ถึง การ ทรยศ พระองค์ (มธ
26:20-24;  ลก 22:14, 21-23; ยน 13:18-19)

17 ครัน้ ถึง เวลา ค่ํา แล้ว  พระองค์ จึง เสด็จ มา กับ สาวก
สิบสองคน 18 เม่ือกําลังเอนกายลงรบัประทานอาหารอยู่  
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พระเยซู จึงตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่
คนหน่ึงในพวกท่านจะทรยศเรา คือคนหน่ึงท่ีรบัประทาน
อาหารอยู่กับเราน่ี แหละ � 19 ฝ่ายพวกสาวกก็เริม่พากัน
เป็นทุกข์ และทูลถามพระองค์ ที ละคนวา่ �คือข้าพระองค์ 
หรอื � และอกีคนหน่ึงถามวา่ �คือข้าพระองค์ หรอื � 20  
พระองค์ จึงตรสัตอบเขาวา่ �เป็นคนหน่ึงในสาวกสิบสอง
คนน้ี คือเป็นคนจิม้ในจานเดียวกั นก ับเรา 21 เพราะบุตร
มนษุย์จะเสด็จไปตามท่ี ได้  มี คําเขียนไว้ถึงพระองค์น้ันจรงิ  
แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี ทรยศบุตรมนษุย์ ถ้าคนน้ั นม ิ ได้ บังเกิดมาก็
จะเป็นการดีต่อคนน้ันเอง�

การเริม่ต้นแหง่พิธศีีลระลึก (มธ 26:26-29;  ลก 22:17-
20; 1 คร 11:23-26)

22ระหวา่งอาหารม้ือน้ัน  พระเยซู ทรงหยบิขนมปังมา ทรง
ขอบพระคุ ณ  แล ้วหกัส่งให ้แก่  เหล่ าสาวกตร ัสว ่า �จงร ับก ิน
เถิด  น่ี เป็นกายของเรา� 23  แล ้วพระองค์จึงทรงหยบิถ้วย
ขอบพระคุณและส่งให ้เขา เขาก็รบัไปด่ื มท ุกคน 24  แล ้ว
พระองค์ตรสัแก่เขาวา่ � น่ี เป็นโลหติของเราอนัเป็นโลหติ
แหง่พันธสัญญาใหม่ ซ่ึงต้องหลัง่ออกเพื่อคนเป็ นอ ันมาก
25 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ เราจะไม่ด่ื มน ้ําผล
แหง่เถาองุน่น้ีต่อไปอกีจนวนัน้ันมาถึง คือว ันที ่เราจะด่ืม
ใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า�

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35;  ลก 22:31-34;
ยน 13:36-38)

26 เม่ือรอ้งเพลงสรรเสรญิแล้ว  พระองค์ กับเหล่าสาวก
ก็พากันออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ 27  พระเยซู จึงตรสักับ
เหล่าสาวกวา่ �ท่านทัง้หลายจะสะดุดใจเพราะเราในคืนน้ี 
เอง ด้วยมีคําเขียนไว ้วา่ �เราจะตี ผู้ เล้ียงแกะ และแกะฝูง
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น้ันจะกระจัดกระจายไป� 28  แต่ เม่ือทรงชุบให้เราฟ้ืนขึ้น
มาแล้ว เราจะไปยงัแควน้กาลิ ลีก ่อนหน้าท่าน� 29 เปโตร
ทูลพระองค์ วา่ � แม้ คนทัง้ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่ 
สะดุดใจ � 30  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิ
แก่ท่านวา่ ในวนัน้ี คือคืนน้ี เอง ก่อนไก่จะขันสองหน ท่าน
จะปฏิเสธเราสามครัง้� 31  แต่ เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียววา่
� ถึงแม้ ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ ก็ จะ
ไม่ปฏิเสธพระองค์ เลย �  เหล่ าสาวกก็ทูลเชน่น้ันเหมือนกัน
ทุกคน

 พระ เยซู ทรง ปวด รา้ว ทรมาน ใน สวน เก ท เส มนี (มธ
26:36-46;  ลก 22:39-46; ยน 18:1)

32  พระเยซู กับเหล่าสาวกมายงัท่ี แหง่หน ่ึงชื่อเกทเสมนี
และพระองค์ตรสัแก่สาวกของพระองค์ วา่ �จงน่ังอยู ่ท่ี น่ี 
ขณะเม่ือเราอธษิฐาน� 33  พระองค์  ก็ พาเปโตร ยากอบ
และยอหน์ไปด้วย  แล ้วพระองค์ทรงเริม่วติกยิง่และหนัก
พระทัยนัก 34 จึงตรสักับเหล่าสาวกวา่ �ใจเราเป็นทุกขแ์ทบ
จะตาย จงเฝ้าอยู ่ท่ี น่ี  เถิด � 35  แล ้วพระองค์เสด็จดําเนิน
ไปอกีหน่อยหน่ึง ซบพระกายลงท่ี ดิ นอธษิฐานวา่ ถ้าเป็นได้ 
ให ้เวลาน้ันล่วงพ้นไปจากพระองค์ 36  พระองค์ ทูลวา่ �อบั
บา พระบิดาเจ้าข้า  พระองค์ ทรงสามารถกระทําสิง่ทัง้ปวง
ได้ ขอเอาถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด  แต่ วา่อยา่
ให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์  แต่  ให ้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์� 37  พระองค์ จึงเสด็จกลับมาทรงพบ
เหล่าสาวกนอนหลั บอย ู่และตรสักับเปโตรวา่ � ซี โมนเอย๋
ท่านนอนหลับหรอื จะคอยเฝ้าอยู่สักชัว่เวลาหน่ึงไม่ ได้  หรอื 
38 ท่านทัง้หลายจงเฝ้าระวงัและอธษิฐานเพื่อท่านจะไม่ต้อง
ถูกการทดลอง  จิ ตใจพรอ้มแล้ วก ็ จรงิ  แต่ เน้ือหนังย ังอ ่อนกํา
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ลัง� 39  พระองค์ จึงเสด็จไปอธษิฐานอกีครัง้หน่ึง ทรงกล่าว
คําเหมือนคราวก่อน 40 ครัน้พระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบ
สาวกนอนหลั บอย ู่ อกี (เพราะตาเขาลืมไม่ ขึ้น ) และเขาไม่ รู ้
วา่จะทูลประการใด 41 เม่ือเสด็จกลับมาครัง้ท่ีสามพระองค์
จึงตรสัแก่เขาวา่ � เดีย๋วน้ี ท่านจงนอนต่อไปให้หายเหน่ือย
พอเถอะ  ดู  เถิด เวลาซ่ึ งบ ตุรมนษุยต้์องถูกทรยศใหต้กอยูใ่น
มือของคนบาปน้ันมาถึงแล้ว 42  ลุ กขึ้นไปกันเถิด  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี 
จะทรยศเรามาใกล้ แล้ว �

 ยู ดาสทรยศพระเยซู ให ้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56;  ลก 
22:47-53; ยน 18:3-11)

43  พระองค์ ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา ในทันใดน้ันยูดาสซ่ึงเป็น
คนหน่ึงในเหล่าสาวกสิบสองคนน้ัน กับหมู่ชนเป็ นอ ันมาก
ถือดาบถือไม้ ตะบอง  ได้ มาจากพวกปุโรหติใหญ่ พวกธร
รมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ 44  ผู้  ท่ี จะทรยศพระองค์น้ันได้ ให ้
สัญญาณแก่เขาวา่ �เราจุบผู้ ใด  ก็ เป็นผู้ น้ันแหละ จงจั บก ุม
เขาไปให ้มัน่คง � 45 และทั นที  ท่ี  ยู ดาสมาถึง เขาตรงเข้ามา
หาพระองค์ทูลวา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า พระอาจารย ์เจ้าข้า �
 แล ้วจุบพระองค์ 46 คนเหล่าน้ั นก ็จั บก ุมพระองค์ ไป 

ดาบของเปโตร  เหล่ าสาวกละทิง้พระเยซู (มธ 26:51-
56)

47 คนหน่ึงในพวกเหล่าน้ั นที ่ยนือยู ่ใกล้  ๆ   ได้ ชกัดาบออก
ฟันผู้ รบัใช ้คนหน่ึงของมหาปุโรหติถู กห ูของเขาขาด 48  พระ
เยซู จึงตรสัถามพวกเหล่าน้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายเหน็เราเป็น
โจรหรอืจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา 49 เราได้ อยู ่
กั บท ่านทัง้หลายทุกวนัสัง่สอนในพระว ิหาร ท่านก็หาได้
จับเราไม่  แต่ จะต้องสําเรจ็ตามพระคัมภีร�์ 50  แล ้วสาวก
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ทัง้หมดได้ละทิง้พระองค์ ไว ้และพากันหนี ไป 51  มี ชายหนุ่ม
คนหน่ึงหม่ผ้าป่านผืนหน่ึงคลุมรา่งกายท่ี เปล ือยเปล่าของ
ตนติดตามพระองค์ ไป พวกหนุ่มๆก็จับเขาไว้ 52  แต่ เขาได้
สลัดผ้าป่านผืนน้ันทิง้เสีย  แล ้วเปลือยกายหนี ไป 

 พระ เยซู ทรง เผชญิ หน้า กับ มหา ปุโรหติ และ สภา (มธ
25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)

53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุโรหติ และมีบรรดาพวก
ปุโรหติใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ชุ มน ุมพรอ้ม
กันอยู ่ท่ี น่ัน 54 ฝ่ายเปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ไปหา่งๆจน
เข้าไปถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหติ และน่ังผิงไฟอยู่กับพวก
คนใช้ 55พวกปุโรหติใหญ่ กับบรรดาสมาชกิสภาได้หาพยาน
มาเบิกปรกัปราํพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์ เสีย  แต่ หา
หลักฐานไม่ ได้ 56 ด้วยวา่มีหลายคนเป็นพยานเท็จปรกัปราํ
พระองค์  แต่ คําของเขาแตกต่าง กัน 57  มี บางคนยนืขึ้น
เบิกความเท็จปรกัปราํพระองค์ วา่ 58 �ข้าพเจ้าได้ยนิคนน้ี 
วา่ �เราจะทําลายพระวหิารน้ี ท่ี สรา้งไว้ด้วยมื อมนษุย ์และ
ในสามวนัจะสรา้งขึ้ นอ ีกวหิารหน่ึงซ่ึงไม่สรา้งด้วยมื อมนษุย ์ 
เลย � � 59  แต่ คําพยานของคนเหล่าน้ันเองก็ยงัแตกต่าง
ไม่ ถู กต้องกัน 60 มหาปุโรหติจึงลุกขึ้นยนืท่ามกลางท่ีชุ มน ุม
ถามพระเยซู วา่ �ท่านไม่ตอบอะไรบ้างหรอื ซ่ึงเขาเบิกความ
ปรกัปราํท่านน้ันจะวา่อยา่งไร� 61  แต่  พระองค์ ทรงน่ิงอยู่  
มิได้ ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหติจึงถามพระองค์ อ ี กวา่ 
�ท่านเป็นพระครสิต์พระบุตรของผู้ทรงบรมสุขหรอื� 62  
พระเยซู ทรงตอบวา่ �เราเป็น และท่านทัง้หลายจะได้ เห ็
นบุตรมนษุย์น่ังข้างขวาของผู้ทรงฤทธาน ุภาพ และเสด็จ
มาในเมฆแหง่ฟ้าสวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหติจึงฉีกเส้ือ
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ของตนแล้วกล่าววา่ �เราต้องการพยานอะไรอกีเล่า 64 ท่าน
ทัง้หลายได้ยนิเขาพูดหมิน่ประมาทแล้ว ท่านทัง้หลายคิด
เหน็อยา่งไร� คนทัง้ปวงจึงเหน็พรอ้มกั นว ่าควรจะมีโทษถึง
ตาย 65 บางคนก็เริม่ถ่ มน ้ําลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร ์
พระองค์  ตี  พระองค์  แล ้ วว ่าแก่ พระองค์  วา่ � พยากรณ์  ซิ �
และพวกคนใช ้ก็ เอาฝ่ามือตบพระองค์

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75;  ลก 22:56-62;
ยน 18:16-18, 25-27)

66และขณะท่ีเปโตรอยู ่ใต้  คฤหาสน์ ข้างล่างน้ัน  มี หญิงคน
หน่ึงในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหติเดินมา 67 เม่ือเหน็
เปโตรผิงไฟอยูเ่ขาเขม้นดู  แล ้วพูดวา่ � เจ้ าได้ อยู ่กับเยซูชาว
นาซาเรธ็ด้วย� 68  แต่ เปโตรปฏิเสธวา่ � ท่ี  เจ้ าวา่น้ันข้าไม่ รู ้
เรือ่งและไม่ เข้าใจ � เปโตรจึงออกไปท่ีระเบียงบ้าน  แล ้วไก่ ก็  
ขัน 69  อ ีกครัง้หน่ึงสาวใชค้นหน่ึงได้ เห ็นเปโตร  แล ้วเริม่บอก
กับคนท่ียนือยู ่ท่ี น่ั นว ่า �คนน้ี แหละ เป็นพวกเขา� 70  แต่ 
เปโตรก็ปฏิเสธอกี  แล ้ วอ ีกสักครู ่หน ่ึงคนทัง้หลายท่ียนือยู ่ท่ี 
น่ันได้วา่แก่เปโตรวา่ � เจ้ าเป็นคนหน่ึงในพวกเขาแน่ แล้ว 
ด้วยวา่เจ้าเป็นชาวกาลิลี และสําเนียงของเจ้าก็ส่อไปทาง
เดียวกันด้วย� 71  แต่ เปโตรเริม่สบถและสาบานวา่ � คนที 
่ เจ้ าวา่น้ันข้าไม่ รูจั้ก � 72  แล ้วไก่ ก็ ขันเป็ นคร ้ังท่ี สอง เปโต
รจึงระลึกถึงคําท่ี พระเยซู ตรสัไว ้แก่ เขาวา่ �ก่อนไก่ขันสอง
หน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้� เม่ือเปโตรหวนคิดขึ้นได้ ก็  
รอ้งไห ้

15
 พระเยซู ทรงถูกนําไปอยู่ต่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-2, 11-

15;  ลก 23:1-7, 13-18; ยน 18:28-40; 19:1-16)
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1 พอรุง่เชา้ พวกปุโรหติใหญ่กับพวกผู้ ใหญ่ และพวกธร
รมาจารย์และบรรดาสมาชกิสภาได้ปรกึษากัน  แล ้วจึ งม 
ัดพระเยซูพาไปมอบไว ้แก่  ปี ลาต 2  ปี ลาตจึงถามพระองค์ 
วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื�  พระองค์ ตรสัตอบ
ท่านวา่ �ท่านวา่แล้ วน ่ี� 3 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่ ได้ ฟ้อง
กล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการ  แต่  พระองค์  ไม่ ตรสั
ตอบประการใด 4  ปี ลาตจึงถามพระองค์ อ ี กวา่ �ท่านไม่ตอบ
อะไรหรอื  ดู  เถิด เขากล่าวความปรกัปราํท่านหลายประการ
ที เดียว � 5  แต่  พระเยซู  มิได้ ตรสัตอบประการใดอกี  ปี ลาตจึ 
งอ ัศจรรย ์ใจ 6 ในเทศกาลเล้ียงน้ัน  ปี ลาตเคยปล่อยนักโทษ
คนหน่ึงใหเ้ขาตามท่ีเขาขอ

ปล่อยตัวบารบับัส ตรงึพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-
26;  ลก 23:16-25; ยน 18:40)

7  มี คนหน่ึงชื่อบารบับัสซ่ึงต้องจําอยู่ในจําพวกคนกบฏ  
ผู้  ท่ี  ได้ กระทําการฆาตกรรมในการกบฏน้ัน 8 ประชาชนจึง
ได้รอ้งเสียงดัง เริม่ขอปีลาตให้ทําตามท่ีท่านเคยทําให้เขา
น้ัน 9  ปี ลาตได้ถามเขาวา่ �ท่านทัง้หลายปรารถนาจะให้เรา
ปล่อยกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื� 10 เพราะท่านรู ้อยู ่ แล ้ วว 
่า พวกปุโรหติใหญ่ ได้ มอบพระองค์ ไว ้ด้วยความอจิฉา 11  
แต่ พวกปุโรหติใหญ่ ยุ ยงประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบารบั
บัสแทนพระเยซู 12 ฝ่ายปีลาตจึงถามเขาอ ีกวา่ �ท่านทัง้
หลายจะให้ เราทําอยา่งไรแก่คนน้ี ซ่ึง ท่านทัง้หลายเรยีก
วา่กษั ตร ิย์ของพวกยวิ� 13 เขาทัง้หลายรอ้งตะโกนอ ีกวา่ 
�ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 14  ปี ลาตจึงถามเขาทัง้หลาย
วา่ �ตรงึทําไม เขาได้ทําผิดประการใด�  แต่ ประชาชนยิง่
รอ้งวา่ �ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 15  ปี ลาตปรารถนาจะ
เอาใจประชาชน จึงปล่อยบารบับัสให ้เขา และเม่ือได้ ให ้โบย
ตี พระองค์  แล้ว  ก็ มอบพระเยซู ให ้เขาเอาไปตรงึไว ้ท่ี  กางเขน 
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16 พวกทหารจึงนําพระองค์ไปข้างในราชสํานั กค ือท่ีเรยีกวา่
ศาลปร ีโทเร ี ยม  แล ้วเรยีกพวกทหารทัง้กองใหม้าประชุมกัน

 พระเยซู  ถู กสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
17 เขาเอาเส้ือสีม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็น

มงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ 18  แล ้วเริม่คํานับพระองค์ พูด
วา่ � กษัตรยิ ์ของพวกยวิเจ้าข้า ขอทรงพระเจรญิ� 19  แล 
้ว เขาได้ เอาไม้ออ้ ตีพระเศียรพระองค์ และได้ ถ่ มน ้ําลาย
รดพระองค์  แล ้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ 20 เม่ือเยาะ
เยย้พระองค์ แล้ว เขาถอดเส้ือสีม่วงน้ันออก  แล ้วเอาฉลอง
พระองค์เองสวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรงึเสีย
ท่ี กางเขน 21  มี คนหน่ึงชื่อซีโมนชาวไซรนี เป็นบิดาของอ
เล็กซานเดอร์และรูฟัส เดินมาจากบ้านนอกตามทางน้ัน
เขาก็ เกณฑ์  ซี โมนให้แบกกางเขนของพระองค์ ไป 22 เขาพา
พระองค์มาถึงสถานท่ี แหง่หน ่ึงชื่อกลโกธา แปลวา่  สถาน
ท่ี  กะโหลกศีรษะ 23  แล ้วเขาเอาน้ําองุน่ระคนกับมดยอบให ้
พระองค์  เสวย  แต่  พระองค์  ไม่  รบั 

การตรงึบนไม้ กางเขน (มธ 27:33-56;  ลก 23:33-49;
ยน 19:17-37)

24 ครัน้ เขาตรงึพระองค์ ท่ี กางเขนแล้ว เขาก็ เอาฉลอง
พระองค์ จับ สลาก แบ่ง ปั นก ัน เพื่อ จะ รู้ วา่ ใคร จะ ได้ อะไร 
25 เม่ือ เขาตรงึพระองค์ ไว ้น้ันเป็นเวลาเชา้สามโมง 26  มี 
ข้อหาท่ีลงโทษพระองค์ เข ียนไวข้้างบนวา่ � กษัตรยิ ์ของพวก
ยวิ� 27 เขาเอาโจรสองคนตรงึไว ้พร อ้มกับพระองค์ ข้างขวา
พระหตัถ์คนหน่ึง และข้างซ้ายอกีคนหน่ึง 28 คํา ซ่ึงเขียน
ไว้ในพระคัมภีร ์แล ้ วน ้ันจึงสําเรจ็ คือท่ี วา่ �ท่านถูกนับเข้า
กับบรรดาผู้ ละเมิด � 29 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเดินผ่านไปมา
น้ัน  ก็ ด่าวา่พระองค์ สัน่ศีรษะของเขากล่าววา่ � เฮย้  เจ้ า
ผู้จะทําลายพระวหิารและสรา้งขึ้นในสามวนัน่ะ 30 จงชว่ย
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ตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหติ
ใหญกั่บพวกธรรมาจารย ์ก็ เยาะเยย้พระองค์ในระหวา่งพวก
เขาเองเหมือนกั นว ่า �เขาชว่ยคนอื่นให้รอดได้  แต่ ชว่ยตัว
เองไม่ ได้ 32  ให ้ เจ้ าพระครสิต์  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล ลงมา
จากกางเขนเดีย๋วน้ี เถอะ เพื่อเราจะได้ เห ็นและเชื่อ� และ
สองคนน้ั นที ่ ถู กตรงึไว้กับพระองค์ ก็  กล ่าวคําหยาบชา้ต่อ
พระองค์ 33 ครัน้เวลาเท่ียงก็บังเกิดความมืดทั ่วท ้ังแผ่นดิน
จนถึ งบ ่ายสามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว  พระเยซู ทรง
รอ้งเสียงดังวา่ �เอโลอี เอโลอี ลามาสะบักธานี� แปล
วา่ �พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉน
พระองค์ทรงทอดทิง้ข้าพระองค์ เสีย � 35 บางคนในพวกท่ี
ยนือยู ่ท่ี น่ันเม่ือได้ย ินก ็ พูดวา่ � ดู  เถิด เขาเรยีกเอลียาห�์ 36  
มี คนหน่ึงวิง่ไปเอาฟองน้ําชุ บน ้ําองุน่เปรีย้ว เสียบปลายไม้ 
ออ้ ส่งให ้พระองค์  เสวย  แล ้ วว ่า �อยา่เพิง่  ให ้เราคอยดู วา่ 
เอลียาห์จะมาปลดเขาลงหรอืไม่� 37 ฝ่ายพระเยซูทรงรอ้ง
เสียงดัง  แล ้วทรงปล่อยพระวญิญาณจิตออกไป 38 ขณะน้ั 
นม ่านในพระวหิารก็ขาดออกเป็นสองท่อน  ตัง้แต่ บนตลอด
ล่าง 39 ส่วนนายรอ้ยท่ียนือยู่ตรงพระพักตร ์พระองค์ เม่ือเห ็
นว ่าพระองค์ทรงรอ้งเสียงดังและทรงปล่อยพระวญิญาณ
จิตออกไปแล้ว จึงพูดวา่ � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นพระบุตรของ
พระเจ้า� 40  มี พวกผู้หญิงมองดู อยู ่ แต่ไกล ในพวกผู้หญิง
น้ั นม ี มาร ีย์ชาวมักดาลา  มาร ีย์มารดาของยากอบน้อยและ
ของโยเสส และนางสะโลเม 41 ( ผู้ หญิงเหล่าน้ันได้ ติ ดตาม
และปรนนิบั ติ  พระองค์ เม่ือพระองค์ยงัอยู่ในแควน้กาลิลี�
และผู้หญิ งอ ่ื นอ ีกหลายคนท่ี ได้ ขึ้นมายงักรุงเยรูซาเล็มกับ
พระองค์ ได้  อยู ่ ท่ีน่ัน 

 พระเยซู ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ
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27:57-61;  ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
42 ครัน้ถึงเวลาพลบค่ํา  เหตุ  ท่ี วนัน้ันเป็ นว ันเตร ียม คือ

ว ันก ่อนวนัสะบาโต 43 โยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเธยี ซ่ึง
อยู่ในพวกสมาชกิสภาและเป็ นที ่นับถือของคนทัง้ปวง ทัง้
กําลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วย จึงกล้าเข้าไปหาปี
ลาตขอพระศพพระเยซู 44  ปี ลาตก็ประหลาดใจท่ี พระองค์  
สิน้พระชนม์  แล้ว จึงเรยีกนายรอ้ยมาถามเขาวา่  พระองค์ 
ตายแล้วหรอื 45 เม่ือ ได้ รู ้เรือ่งจากนายรอ้ยแล้ว ท่าน จึง
มอบพระศพให ้แก่ โยเซฟ 46 ฝ่ายโยเซฟได้ซ้ือผ้าป่านเน้ือ
ละเอยีด และเชญิพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุม้ไว้  แล ้ว
เชญิพระศพไปประดิษฐานไวใ้นอุโมงค์ซ่ึงได้สกัดไวใ้นศิ ลา  
แล ้วกลิ ้งก ้อนหนิปิดปากอุโมงค์ ไว ้47 ฝ่ายมารยี์ชาวมักดา
ลา และมารยีม์ารดาของโยเสส  ได้  เหน็ที ่ ท่ี พระศพบรรจุ ไว ้

16
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูและเหตุ การณ์  ท่ี  ติ ด

ตามมา (มธ 28:1-15;  ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ครั ้นว ันสะบาโตล่วงไปแล้ว  มาร ีย์ชาวมักดาลา  มาร ีย์

มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซ้ือเครือ่งหอมมาเพื่อ
จะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุง่เชา้วนัต้นสัปดาห์
พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึ งอ ุโมงค์ 3 และเขาพู ดก ั นว ่า
�ใครจะชว่ยกลิ ้งก ้อนหนิออกจากปากอุโมงค์� 4 เม่ือเขา
มองดู ก็  เห ็ นก ้อนหนิน้ันกลิง้ออกแล้ว เพราะเป็ นก ้อนหนิ
โตมาก 5 ครัน้เขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว  ได้  เห ็นหนุ่มคนหน่ึง
นุ่งหม่ผ้ายาวสีขาว น่ังอยู่ข้างขวา  ผู้ หญิง น้ั นก ็ ตกตะลึง 
6 ฝ่ายคนหนุ่ มน ้ันบอกเขาวา่ �อยา่ตกตะลึงเลย พวกท่าน
ทัง้หลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเรธ็ซ่ึงต้องตรงึไว ้ท่ี  กางเขน 
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 พระองค์ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว  พระองค์ หาได้ประทั บท ่ี น่ี  ไม่ 
 จงดู  ท่ี  ท่ี เขา ได้ วาง พระ ศพ ของ พระองค์ เถิด 7  แต่ จง ไป
บอกพวกสาวกของพระองค์ทัง้เปโตรเถิดวา่  พระองค์ เสด็จ
ไปยงัแควน้กาลิ ลีก ่อนท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจะเหน็
พระองค์ ท่ี น่ัน เหมือน พระองค์ ตรสั ไว ้แก่ พวก ท่าน แล้ว�
8 หญิง เห ล่าน้ั นก ็ออก จาก อุโมงค์ ร ีบหนี ไป เพราะ พิศวง
ตกใจจนตัวสัน่ เขามิ ได้  พู  ดก ับผู้ใดเพราะเขากลัว 9 ครั ้นร ุ่ง
เชา้วนัต้นสัปดาห์ เม่ือพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว  พระองค์ 
ทรงสําแดงพระองค์ ให ้ปรากฏแก่ มาร ีย์ชาวมักดาลาก่อน
คือมารยี ์คนที ่ พระองค์  ได้ ขับผีออกเจ็ดผี 10  มาร ีย์จึงไปบอก
พวกคนท่ีเคยอยู่กับพระองค์ แต่ก่อน เขากําลังรอ้งไห ้เป็น
ทุกข์  อยู ่11 เม่ือเขาได้ย ินว ่าพระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่และมา
รยี ์ได้  เห น็พระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่เชื่อ 12ภายหลังพระองค์ทรง
ปรากฏพระกายอ ีกรู ปหน่ึงแก่ ศิษย ์สองคน เม่ือเขากําลัง
เดินทางออกไปบ้านนอก 13  ศิษย ์สองคนน้ันจึงไปบอกศิษย ์
อื่นๆ  แต่ เขามิ ได้  เชื่อ 14 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่
สาวกสิบเอด็คนเม่ือเขาเอนกายลงรบัประทานอยู่ และทรง
ติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจด้ื อด ึง  ด้วยเหตุท่ี เขามิ ได้ 
เชื่อคนซ่ึงได้ เห ็นพระองค์เม่ือพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว
15 ฝ่ายพระองค์จึงตร ัสส ่ังพวกสาวกวา่ �ท่านทัง้หลายจง
ออกไปทัว่โลกประกาศข่าวประเสรฐิแก่ มนษุย ์ ทุกคน 16  
ผู้  ท่ี เชื่อและรบับัพติศมาก็จะรอด  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่ เชื่อจะต้องถูก
ลงพระอาชญา 17  มี คนเชื่อท่ี ไหน หมายสําคัญเหล่าน้ีจะ
บังเกิดขึ้ นที ่ น้ัน คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะ
พูดภาษาใหม่หลายภาษา 18 เขาจะจับงู ได้ ถ้าเขาด่ืมยา
พิษอยา่งใด จะไม่เป็ นอ ันตรายแก่ เขา และเขาจะวางมือบน
คนไข้ คนป่วย  แล ้วคนเหล่าน้ันจะหายโรค�
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การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระเยซู ( ลก 24:50-53; กจ
1:6-11)

19 ครัน้องค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสส ่ังเขาแล้ว  พระองค์ ทรงถู 
กร ับขึ้นไปในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า
20 พวกสาวกเหล่าน้ันจึงออกไปเทศนาสัง่สอนทุกแหง่ทุก
ตําบล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรว่มงานกับเขา และทรง
สนับสนนุคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญท่ีประกอบน้ัน เอ
เมน
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