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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็นที่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี ” เป็นผู้เขีย
นข่าวประเสริฐเล่มนี้ มาระโก และลูกา ได้เรียกท่านว่า เลวี
มาระ โก ได้ เรียก บิดา ของ ท่าน ว่า อัลเฟ อัส คน เก็บ ภาษี
คือ ผู้ที่เก็ บรวบรวมเงิน ภาษี ซึ่ง โดยปกติแล้ วจะทําการขูด
รีดอย่างไม่เป็นธรรม มักจะเป็นคนรํา่ รวยและเป็นที่เกลียด
ชัง ของพวกยิว ตลอดมา และแม้ ภายหลัง การสิน
้ พระชนม์
และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แล้ว ท่านผู้นี้ ก็ยังคง
เรียกตัวของท่านเองว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี ”
หนังสือ ขอ งมัทธิว มีช่อ
่ ง ว่า “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ
ื เรือ
เยซูคริสต์ เรียบ เรียง โดย ท่า นมัทธิว” หนังสือ ทุก เล่ม ใน
พระคัมภีรเ์ ป็นพระวจนะของพระเจ้า แต่หนังสือสี่ เล่มแรก
ของ พระ คัมภีรใหม่
์
ซึ่ง บอก เรา ให้ ทราบ เกี่ยว กับ ชีวต
ิ การ
สิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั ้น
เรา เรียก ชื่อ เฉพาะ ว่า “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู” ข่าว
ประเสริฐ โด ยมัทธิวเล่มนี้ เอง ได้ แสดง ให้เห็นว่า พระ เยซู
เป็นกษั ตริย์
ที่ว่า มัทธิว และ ลูก า ได้ ลอก เลียน แบบ จาก มาระ โก นั ้น
เป็น ความคิด ที่ไม่มีมูล ความจริง และเป็นวิธีของผู้ที่ไม่เชื่อ
ในพระเจ้า โดยพยายามใช้เหตุผลว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สาม
เล่ม แรกนี้ มีข้อความที่ คล้ายคลึงกัน พวกเขาจึง ไม่ ยอมรับ
ว่า เป็น ข้อความที่ได้รับ การทรงดลใจมาจากพระเจ้า แต่ถึง
อย่างไร ก็ตาม ไม่ เคย มี หลัก ฐาน ว่า ข่าว ประเสริฐ ทัง้ สาม
เล่มนี้เป็นคําพูดและความคิด ของมนุษย์ หรือได้ ลอกเลียน
แบบ มา จาก ต้น ฉบับ ใดๆ และ ใน หนั ง สือมัทธิว บท ที่ 4
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ข้อ 4 พระเยซูทรงตรัส ไว้ว่า “พระวจนะทุก คํา ออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระเจ้า”
ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซูคริสต์เรียบ เรียง โด
ยมัทธิวเล่มนี้ นั ้น ได้ รับ การ เขียน ขึ้นก่อน หน้า การ ทําลาย
ร้าง กรุ ง เยรู ซาเล็ม อาจ จะ เป็น ราวๆ ปีค.ศ. 37 และ เป็นที่
ยอ มรับกัน โดย ทัว่ ไป ว่า เป็น หนั งสือ ข่าว ประเสริฐ เล่ม แรก
ซึ่ง เขียน ขึ้น เพื่อ ชาว ยิว เป็น หลัก ใหญ่ คํา อุปมา และ คํา
สอน บาง ส่วน มุ่ง เล็ง ถึง ชาว ยิว และ ผู้นํา ของ พวก เขา
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม ลําดับ วงศ์ของ “พระ เยซูคริสต์
ผู้ทรง เป็น บุตร ของ ดา วิด ผู้ทรง เป็น บุตร ของ อับ รา ฮัม”
และ ได้ ยกย่อง พระ เยซู ว่า เป็น “กษั ตริยของ
์
ชนชาติยิว ”
(2:2) และลําดับวงศ์ ของพระองค์ก็ทําให้พระองค์มีสิทธิอย่า
งกษั ตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นบุตรที่โยเซฟเลี้ยงดูมา (1:16)
ใน ระหว่าง หนั งสือ ข่าว ประเสริฐ ด้วย กัน แล้ว
หนังสือมัทธิว ได้ให้รายงาน อย่าง ละเอียด ที่สุด เกี่ยว กับ
การเทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอก
เทศ
ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม
หนังสือ ลําดับ พงศ์พันธุของ
์
พระ เยซูคริสต์ ผู้ทรง เป็น
บุตรของดาวิด ผู้ทรงเป็น บุตรของอับ ราฮัม 2 อับ ราฮัม ให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ ยาโคบ
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อยูดาห์และพี่น้องของเขา 3 ยูดาห์ให้กําเนิ ด
บุตร ชื่อ เปเร ศกับเศ-ราห์เกิด จาก นาง ทา มาร์ เปเรศ ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเฮสโรน เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม 4 ราม
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ออัม มี นาดับ อัม มี นาดับ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
นาโชน นาโชนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ สัล โมน 5 สัล โมนให้กําเนิ ด
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บุตร ชื่อ โบ อา ส เกิด จาก นาง รา หับ โบ อาส ให้ กําเนิ ด บุตร
ชื่อ โอ เบด เกิด จาก นาง รู ธ โอ เบด ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เจส ซี
6 เจสซีให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ดาวิด ผู้ เป็ นกษั ตริย์ ดาวิด ผู้ เป็ นก
ษั ตริย์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาโลมอน เกิด จากนางซึ่ง แต่ ก่อน
เป็นภรรยาของอุรียาห์ 7 ซาโลมอนให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรโหโบ
อัม เรโหโบอัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบียาห์ อาบียาห์ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ อาสา 8 อาสาให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เยโฮชาฟัท เยโฮชา
ฟัท ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เยโฮรัม เยโฮรัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ออุส
ซี ยาห์ 9 อุสซี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยธาม โยธามให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ อาหัส อาหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮเซคี ยาห์ 10 เฮเซคี
ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมนั สเสห์ มนัสเสห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออา
โมน อาโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยสิ ยาห์ 11 โยสิ ยาห์ให้กําเนิ ด
บุตร ชื่อ เย โค นิ ยาห์ กับ พวก พี่ น้ อง ของ เขา เกิด เมื่อ คราว
พวกเขาต้องถูก กวาดไปเป็น เชลยยัง กรุ ง บาบิโลน 12 หลัง
จากพวกเขาต้องถูก กวาดไปยัง กรุ ง บาบิ โลนแล้ว เยโคนิ
ยาห์ก็ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเซลาทิเอล เซลาทิเอลให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อ เศ รุ บ บา เบล 13 เศ รุ บ บา เบล ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ อาบี อูด
อาบี อูด ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เอ ลี อา คิม เอ ลี อา คิม ให้ กําเนิ ด
บุตรชื่ออาซอร์ 14 อาซอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออาคิม อาคิม ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี อูด 15 เอลี
อูด ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้กําเนิ ด บุตร
ชื่อมัทธาน มัทธาน ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ ยา โคบ 16 ยา โคบ ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซูที่เรียกว่า
พระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์ 17 ดังนั ้น ตัง้ แต่อับ
ราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึงเป็นสิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ดาวิ
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ดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนเป็น
เวลาสิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยัง
กรุ งบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชัว่ คน
การตัง้ ครรภ์และการกําเนิ ดจากหญิงพรหมจารี
18

เรือ
่ ง พระ กําเนิ ด ของ พระ เยซูคริสต์เป็น ดังนี้ คือ มา
รียผู
์ ้เป็น มารดาของพระเยซูนั ้น เดิม โยเซฟได้สู่ขอหมันก
้ ัน
ไว้แล้ว ก่อน ที่จะ ได้อยูกิ
่ น ด้วย กันก็ ปรากฏ ว่า มารียมี
์
ครรภ์แล้ว ด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 แต่โยเซฟสามี
ของเธอเป็น คนชอบธรรม ไม่พอใจที่ จะแพร่งพรายความ
เป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมัน
้ เสียลับๆ 20 แต่เมื่อโยเซฟ
ยัง คิด ใน เรือ
่ ง นี้ อยู่ ดูเถิด มีทูต สวรรค์ของ องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า มา ปรากฏ แก่ โย เซฟ ใน ความ ฝันว่า “โย เซฟ บุต รดา
วิด อย่า กลัวที่ จะรับ มารีย์มาเป็น ภรรยาของเจ้า เลย เพราะ
ว่า ผู้ ซ่ึง ปฏิสนธิในครรภ์ ของเธอเป็น โดยเดชพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนามของ
ท่านว่า เยซู เพราะว่า ท่านจะโปรดช่วยชนชาติ ของท่านให้
รอดจากความผิดบาปของเขาทัง้ หลาย” 22 ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อ
จะให้สําเร็จ ตามพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ตรัส ไว้
โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่ งจะ
ตัง้ ครรภ์ และ จะ คลอด บุตร ชาย คน หนึ่ ง และ เขา จะ เรียก
นามของท่านว่า อิม มานูเอล ซึ่ง แปลว่า พระเจ้า ทรงอยู่กับ
เรา’ 24 ครัน
้ โยเซฟตื่น ขึ้นก็ กระทํา ตามคํา ซึ่ง ทูต สวรรค์ ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า สัง่ เขานั ้น คือ ได้ รบ
ั มารีย์ มาเป็น ภรรยา
25 แต่มิได้สมสู่กับ เธอจนประสู ติบุตรชายหัวปี แล้ว และโย
เซฟเรียกนามของบุตรนั ้นว่า เยซู
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นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก
1

ครัน
้ พระ เยซูได้ทรง บังเกิด ที่ บ้าน เบธเล เฮม แคว้น ยู
เดีย ใน รัชกาล ขอ งกษั ตริย์ เฮ โรด ดูเถิด มีพวก นั ก ปราชญ์
จากทิศ ตะวัน ออกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุมารที่
บังเกิดมาเป็นกษั ตริย์ของชนชาติยวน
ิ ัน
้ อยูที
่ ่ไหน เราได้เห็น
ดาวของท่านปรากฏขึ้น ในทิศ ตะวัน ออก เราจึง มาหวัง จะ
นมัสการท่าน” 3 ครัน
้ กษั ตริย์ เฮโรดได้ยน
ิ ดัง นั ้น แล้ว ท่าน
ก็ วุน
่ วาย พระทัย ทัง้ ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ พลอย วุน
่ วาย ใจ
ไปกับท่านด้วย 4 แล้วท่านให้ ประชุม บรรดาปุโรหิต ใหญ่ กับ
พวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัส ถามเขาว่า พระคริสต์
นั ้น จะ บังเกิด แห่ง ใด 5 เขา ทูล ท่าน ว่า “ที่บ้าน เบธเล เฮม
แคว้น ยู เดีย เพราะ ว่า ศาสดา พยากรณ์ ได้เขียน ไว้ดังนี้ ว่า
6 ‘บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็ นบ้านเล็กน้ อยที่สุด
ท่ามกลาง บรรดา ผู้ ครอง ของ ยู เดียก็หามิได้ เพราะ ว่า เจ้า
นายคนหนึ่ ง จะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่ง จะปกครองอิสราเอล
ชนชาติ ของเรา’ ” 7 แล้ว เฮโรดจึง เชิญ พวกนั ก ปราชญ์เข้า
มาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่างถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั ้นได้
ปรากฏขึ้น 8 และท่านได้ให้พวกนั ก ปราชญ์ ไปยังบ้านเบธเล
เฮ ม สัง่ ว่า “จง ไป ค้นหา กุมาร นั ้น อย่าง ถี่ถ้วน กัน เถิด เมื่อ
พบ แล้ว จง กลับ มา แจ้ง แก่เรา เพื่อ เรา จะ ได้ ไป นมัสการ
ท่าน ด้วย” 9 ครัน
้ พวก เขา ได้ ฟัง กษั ตริย์แล้ว เขา ก็ได้ลาไป
และดูเถิด ดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั ้นก็ได้นําหน้า
เขา ไป จน มา หยุดอยู่ เหนื อ สถาน ที่ที่กุมาร อยูนั
่ ้น 10 เมื่อ
พวก นั ก ปราชญ์ได้เห็น ดาว นั ้น แล้ว เขา ก็มีความ ชื่นชม
ยินดียิง่ นั ก 11 ครัน
้ พวก เขา เข้าไป ใน เรือน ก็ พบ กุมาร กับ
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นาง มา รียมารดา
์
จึง กราบ ถวาย นมัสการ กุมาร นั ้น แล้ว
เปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครือ
่ ง
บรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ 12 และพวกนั ก
ปราชญ์ได้ยิน คํา เตือนจากพระเจ้า ในความฝัน มิให้กลับ ไป
เฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตนทางอื่น
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์

13 ครัน
้ เขาไปแล้ว

ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ได้ มาปรากฏแก่ โยเซฟในความฝัน แล้ว บอกว่า “จงลุก ขึ้น
พากุมารกับ มารดาหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยูที
่ ่นั ่น
จนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อ
จะประหารชีวต
ิ เสีย” 14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพา
กุมารกับมารดาไปยังประเทศอียป
ิ ต์ 15 และได้อยูที
่ ่นั ่นจนเฮ
โรดสิน
้ พระชนม์ ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะ
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ได้ ตรัส ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า
‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์’
กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม

16

ครัน
้ เฮ โรด เห็นว่า พวก นั ก ปราชญ์ หลอก ท่าน ก็กรว
ิ้
โกรธยิง่ นั ก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กทัง้ หมดในบ้านเบธเลเฮมและ
ที่ใกล้เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลา
ที่ ท่าน ได้ ถาม พวก นั ก ปราชญ์ อย่าง ถ้วน ถี่นั ้น 17 ครัง้ นั ้นก็
สําเร็จตามพระวจนะที่ ตรัสโดยเยเรมียศาสดาพยากรณ์
์
ว่า
18 ‘ได้ยิน เสียง ใน หมู่บ้าน รา มาห์ เป็ น เสียง โอด ครวญ และ
ร้องไห้และรํา่ ไห้เป็นอันมาก คือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตร
ทัง้ หลายของตน นางไม่ รบ
ั ฟัง คํา เล้าโลม เพราะว่า บุตรทัง้
หลายนั ้นไม่มีแล้ว’
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การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
19 ครัน
้ เฮโรดสิน
้ พระชนม์แล้ว ดูเถิด ทูต สวรรค์องค์หน่งึ
ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏในความฝัน แก่ โยเซฟที่
ประเทศ อียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จง ลุก ขึ้น พา กุมาร กับ มารดา มา
ยังแผ่นดินอิสราเอล เพราะคนเหล่านั ้นที่แสวงหาชีวต
ิ ของ
21
กุมารนั ้นตายแล้ว” โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามา
ยัง แผ่นดินอิส ราเอล 22 แต่เมื่อ ได้ ยนว
ิ ่า อารเคลาอัส ครอบ
ครองแคว้น ยู เดีย แทนเฮโรดผู้ เป็น บิดา จะไปที่ นั ่นก็กลัว
และเมื่อได้ทราบการเตือนจากพระเจ้าในความฝัน จึงเลี่ยง
ไปยัง บริเวณแคว้น กาลิ ลี 23 ไปอาศัย ในเมืองหนึ่ ง ชื่อ นาซา
เร็ธ เพื่อ จะ สําเร็จ ตามพ ระ วจนะ ซึ่ง ตรัส โดย พวก ศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ’

3

ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มาประกาศหลัก คํา สอน (มก 1:3-6;
ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)
1 คราว นั ้น ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา มา ประกาศ ใน ถิน
่
ทุรกัน ดาร แคว้น ยู เดีย 2 กล่าว ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จง กลับ
ใจเสีย ใหม่ เพราะ ว่า อาณาจักร แห่ง สวรรค์ มา ใกล้แล้ว ”
3 ยอห์น ผู้นี้ แหละซึ่ง ตรัส ถึง โดยอิส ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ว่า
‘เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุรกัน ดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคาของ
องค์พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของพระองค์ให้ตรงไป’
4 เสื้อผ้า ของยอห์น ผู้นี้ ทํา ด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนัง สัตว์
คาดเอว อาหารของท่าน คือ ตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า 5 ขณะ
นั ้น ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้น ยู เดีย และคนทัว่
บริเวณ รอบ แม่ นํ้า จอร์แดน ก็ออก ไป หา ยอห์น 6 สารภาพ
ความ ผิด บาป ของ ตน และ ได้ รับ บัพ ติศ มา จาก ท่าน ใน
แม่ นํ้า จอร์แดน 7 ครัน
้ ยอห์น เห็น พวก ฟา ริสีและ พวก สะ
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ดูสีพากัน มาเป็นอัน มากเพื่อ จะรับ บัพ ติศ มา ท่านจึง กล่าว
แก่ เขา ว่า “โอ เจ้า ชาติงูร้าย ใคร ได้ เตือน เจ้า ให้หนี จาก
พระ อาชญา ซึ่ง จะ มา ถึง นั ้น 8 เหตุฉะ นั ้น จง พิ สูจน์ การก
ลับ ใจ ของ เจ้า ด้วย ผล ที่เกิด ขึ้น 9 อย่า นึ ก เหมา เอา ใน ใจ
ว่า เรา มี อับ รา ฮัม เป็น บิดา เพราะ เรา บอก เจ้า ทัง้ หลาย
ว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์สามารถจะให้บุตรเกิด ขึ้น แก่ อบ
ั ราฮัม
10
จากก้อนหิน เหล่า นี้ ได้ บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว
ดัง นั ้น ทุก ต้นที่ไม่เกิด ผล ดี จะ ต้อง ตัด แล้ว โยน ทิง้ ใน กอง
ไฟ 11 เรา ให้เจ้า ทัง้ หลาย รับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แสดง ว่า
กลับ ใจ ใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะ มา ภาย หลัง เรา ทรง
มีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่า เรา อีก ซึ่ง เรา ไม่คู่ควร แม้ จะ ถือ ฉลอง
พระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพ
ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ของ
พระองค์ถือพลัว่ พร้อมแล้ว และจะทรงชําระลานข้าวของ
พระองค์ให้ทัว่ พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุง้
ฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ”
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:2122; ยน 1:31-34)
13 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้า
ํ
14
จอร์แดน เพื่อ จะ รับ บัพ ติศ มา จาก ท่าน
แต่ยอห์ นทูล
ห้ามพระองค์ว่า “ข้า พระองค์ ต้องการจะรับ บัพ ติศ มาจาก
พระองค์ ควร หรือ ที่พระองค์จะ เสด็จ มา หา ข้า พระองค์”
15 และพระเยซู ตรัส ตอบยอห์นว่า “บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะ
สมควร ที่ เรา ทัง้ หลาย จะ กระทํา ตาม สิง่ ชอบ ธรรม ทุก
ประการ” แล้วท่า นก็ ยอมทํา ตามพระองค์ 16 และพระเยซู
เมื่อ พระองค์ ทรงรับ บัพ ติศ มาแล้ว ในทัน ใดนั ้นก็ เสด็จ ขึ้น
จากนํ้า และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอด
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พระเนตร เห็น พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า เสด็จ ลง มา ดุจ
นกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์ 17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัส จาก ฟ้า สวรรค์ว่า “ท่าน ผู้นี้ เป็น บุตร ที่รก
ั ของ เรา เรา
ชอบใจท่านมาก”

4

1

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

ครัง้ นั ้น พระ วิญญาณ ทรง นํา พระ เยซูเข้า ไป ใน ถิน
่
2
ทุรกัน ดาร เพื่อ พญา มาร จะ ได้ มาท ดล อง และ เมื่อ
พระองค์ ทรง อด พระ กระยาหาร สี่สิบ วัน สี่สิบ คืน แล้ว
ภาย หลัง พระองค์ก็ทรง อยาก พระ กระยาหาร 3 เมื่อ ผู้
ทดลอง มา หา พระองค์ มันก็ ทูล ว่า “ถ้า ท่าน เป็น พระ
บุตร ของ พระเจ้า จง สังก
่ ้อน หิน เหล่า นี้ ให้กลาย เป็น พระ
4
กระยาหาร” ฝ่ายพระองค์ ตรัส ตอบว่า “มีพระคัมภีรเข
์ ียน
ไว้ว่า ‘มนุษย์จะ บํารุ ง ชี วิตด้ว ยอา หาร สิง่ เดียว หา มิได้
แต่บํารุ งด้วย พระ วจนะ ทุก คํา ซึ่ง ออก มา จาก พระโอษฐ์
ของ พระเจ้า’ ” 5 แล้ว พญา มาร ก็ นํา พระองค์ ขึ้น ไป ยัง
นครบริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหาร
6 แล้วทูล พระองค์ว่า “ถ้า ท่านเป็ น พระบุตรของพระเจ้า จง
โจน ลง ไป เถิด เพราะ พระ คัมภีรมี
์ เขียน ไว้ว่า ‘พระองค์จะ
รับสัง่ ให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรือ
่ งท่าน และเหล่า
ทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู ท่านไว้ เกรงว่า ในเวลาหนึ่ ง
เวลา ใด เท้า ของ ท่าน จะ กระแทก หิน’ ” 7 พระ เยซูจึง ตรัส
ตอบ มันว่า “พระ คัมภีรมี
์ เขียน ไว้อีกว่า ‘อย่า ทดลอง องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ท่าน’ ” 8 อีก ครัง้ หนึ่ ง
พญา มาร ได้ นํา พระองค์ ขึ้น ไป บน ภูเขา อัน สูง ยิง่ นั ก และ
ได้ แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทัง้ ความรุ ง่ เรืองของ
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ราช อาณาจักร เหล่า นั ้น ให้พระองค์ทอด พระเนตร 9 แล้ว
ได้ ทูล พระองค์ว่า “ถ้า ท่าน จะ กราบ ลง นมัสการ เรา เรา
จะ ให้สิ่ง ทัง้ ปวง เหล่า นี้ แก่ท่าน ” 10 พระ เยซูจึง ตรัส ตอบ
มันว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียน
ไว้ว่า ‘จง นมัสการ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
ท่าน และ ปรน นิ บัติพระองค์แต่ ผู้ เดียว ’ ” 11 แล้ว พญา
มารจึง ละพระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่าทูต สวรรค์ มาปรน
นิ บัติพระองค์
พระเยซูทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก
1:14-15; ลก 4:14-15)
12 ครัน
้ พระ เยซู ทรง ได้ ยินว่า ยอห์น ถูก ขัง ไว้อยูใน
่ เรือน
13
จํา พระองค์ก็เสด็จ ไป ยัง แคว้น กา ลิ ลี
เมื่อ เสด็จ ออก
จากเมืองนาซาเร็ธ แล้ว พระองค์ก็มาประทับที่ เมืองคาเป
อร นา อุม ซึ่ง อยู่ ริม ทะเล ที่ เขต แดน เศบูลุน และ นั ฟ ทา ลี
14 เพื่อ จะสําเร็จ ตามพระวจนะซึ่ง ตรัส ไว้โดยอิส ยาห์ศาสดา
พยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว้นเศบูลุน และ แคว้น นั ฟ ทา ลี ทาง ข้าง
ทะเล ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น คือ กา ลิ ลีแห่งบร รดา
ประชาชาติ 16 ประชาชน ผู้ นั ่ง อยู่ ใน ความ มืด ได้เห็น ความ
สว่าง ยิง่ ใหญ่ และ ผู้ที่นั ่ง อยู่ ใน แดน และ เงา แห่ง ความ
ตาย ก็มีความสว่างขึ้น ส่องถึง เขาแล้ว’ 17 ตัง้ แต่นั ้น มาพระ
เยซูได้ทรงตัง้ ต้น ประกาศว่า “จงกลับ ใจเสีย ใหม่ เพราะว่า
อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว”
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)

18

ขณะ ที่พระ เยซูทรง ดําเนิ น อยู่ ตาม ชายทะเล กา ลิ ลี
ก็ทอดพระเนตรเห็นพีน
่ ้ องสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร
กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา กําลังทอดอวนอยูที
่ ่ทะเล เพราะ
19
เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา
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เถิด และเราจะตัง้ ท่านให้เป็นผู้หาคนดัง่ หาปลา”
สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที
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20 เขาทัง
้

ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ต่อ ไป ก็ทอด พระเนตร เห็น พี่ น้ อง
อีก สอง คน คือ ยาก อบ บุตร ชาย เศเบ ดี กับ ยอห์น น้ อง ชาย
ของ เขา กําลัง ชุน อวน อยู่ ใน เรือกับเศเบ ดีบิดา ของ เขา
พระองค์ได้ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้น เขาทัง้ สองก็ ละเรือ
และลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป
21

พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี

23

พระ เยซูได้เสด็จ ไป ทัว่ แคว้น กา ลิ ลี ทรง สัง่ สอน
ใน ธรรม ศาลา ของ เขา ทรง ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แห่
งอาณาจักรนัน
้ และ ทรง รักษา โรค ภัย ไข้เจ็บทุ กอ ย่าง ของ
ชาว เมือง ให้หาย 24 กิตติศัพท์ของ พระองค์ก็เลื่อง ลือ ไป ทัว่
ประเทศ ซีเรีย เขา จึง พา บรรดา คน ป่วย เป็น โรค ต่างๆ
คนที่ทน ทุกข์เวทนา คนผีเข้า คน บ้า และ คน เป็นอัม พาต
มาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย 25 และมี คน
หมู่ใหญ่มา จาก แคว้น กา ลิ ลี และ แคว้น ทศ บุรี และ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และ แคว้น ยู เดีย และ แม่น้ํา จอร์แดน ฟาก ข้าง
โน้ น ติดตามพระองค์ไป

5

การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิ รน
ั ดร์ (ลก
6:20-49)
1 ครัน
้ ทอดพระเนตรเห็น คนมากดัง นั ้น พระองค์ก็เสด็จ
ขึ้นไปบนภูเขา และเมื่อประทับแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์
มาเฝ้า พระองค์ 2 และพระองค์ ทรงเอ่ย พระโอษฐ์ ตรัส สอน
เขา ว่า 3 “บุคคล ผู้ ใด รู ส
้ ึก บกพร่อง ฝ่าย จิต วิญญาณ ผู้นั ้น
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เป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของเขา 4 บุคคล
ผู้ ใดโศกเศร้า ผู้นั ้น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ รับ การทรง
ปลอบ ประโลม 5 บุคคล ผู้ ใด มี ใจอ่อน โยน ผู้นั ้น เป็นสุข
เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั แผ่นดินโลกเป็นมรดก 6 บุคคลผูใ้ ดหิว
กระหายความชอบธรรม ผู้นั ้น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ อม
ิ่
บริบูรณ์ 7 บุคคลผู้ ใดมี ใจกรุ ณา ผู้นั ้น เป็นสุข เพราะว่า เขา
จะได้ รบ
ั พระกรุ ณา 8 บุคคลผู้ ใดมี ใจบริสุทธิ์ ผู้นั ้น เป็นสุข
เพราะ ว่า เขา จะ ได้เห็ นพ ระ เจ้า 9 บุคคล ผู้ ใด สร้าง สันติ
ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
10 บุคคลผูใ้ ดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั ้น
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา 11 เมื่อ
เขา จะ ติ เตียน ข่มเหง และ นิ นทา ว่า ร้าย ท่าน ทัง้ หลาย เป็น
ความเท็จ เพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดี อย่าง
เหลือ ล้น เพราะ ว่า บําเหน็ จ ของ ท่าน มีบริบูรณ์ ใน สวรรค์
เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายที่อยูก่
่ อนท่าน
เหมือนกัน
คริสเตียน คือ ความ สว่าง และ เกลือ แห่ง แผ่น ดิน โลก
(มก 4:21-23; ลก 8:16-18)
13 ท่านทัง
้ หลายเป็น เกลือ แห่ง โลก แต่ถ้า เกลือ นั ้น หมด
รส เค็ม ไป แล้ว จะ ทําให้กลับเค็มอี กอ ย่าง ไร ได้ แต่นั ้น ไป
ก็ไม่เป็น ประโยชน์ อะไร มีแต่จะทิง้ เสีย สําหรับ คนเหยียบยํ่า
14 ท่านทัง
้ หลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขา
จะปิดบังไว้ไม่ ได้ 15 ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนําไปวางไว้ในถัง
แต่ย่อมตัง้ ไว้บนเชิง เทียน จะได้ ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยูใน
่
16
เรือนนั ้น
จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทัง้
ปวงอย่างนั ้น เพื่อ ว่า เขาได้เห็น ความดีที่ท่านทํา และจะได้
สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่ นสวรรค์

มัทธิว 5:17

13

มัทธิว 5:25

ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

17 อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะทําลายพระราชบัญญัติหรือคํา

ของศาสดาพยากรณ์ เสีย เรามิได้มาเพื่อ จะทําลาย แต่มา
เพื่อ จะ ให้สําเร็จ 18 เพราะ เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้
หลาย ว่า ถึง ฟ้า และ ดิน จะ ล่วง ไป แม้อักษร หนึ่ ง หรือ จุดๆ
หนึ่ งก็ จะไม่ สูญ ไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่า จะสําเร็จ ทัง้
สิน
้ 19 เหตุฉะนั ้น ผู้ใดได้ทําให้ข้อเล็กน้ อยสักข้อหนึ่ งในพระ
บัญญัตินี้ เบาลง ทัง้ สอนคนอื่น ให้ ทํา อย่างนั ้น ด้วย ผู้นั ้น จะ
ได้ชื่อ ว่า เป็น ผู้ น้อยที่สุด ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ แต่ผู้ใด
ที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผู้นั ้น จะได้ชื่อ ว่า เป็น
ใหญ่ใน อาณาจักร แห่ง สวรรค์ 20 เพราะ เรา บอก ท่าน ทัง้
หลายว่า ถ้า ความชอบธรรมของท่านไม่ ยงิ่ กว่า ความชอบ
ธรรมของพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ท่านจะไม่มีวัน
ได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์
พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม

‘อย่า
ฆ่า คน’ ถ้า ผู้ ใด ฆ่า คน ผู้นั ้น จะ ต้อง ถูก พิพากษา ลงโทษ
22 ฝ่ายเราบอกท่านทัง
้ หลายว่า ผู้ใดโกรธพี่น้องของตนโดย
ไม่มีเหตุ ผู้นั ้น จะต้องถูก พิพากษาลงโทษ ถ้า ผู้ ใดจะพูดกับ
พี่ น้องว่า ‘อ้ายบ้า’ ผู้นั ้น ต้องถูก นํา ไปที่ ศาลสูง ให้ พิพากษา
ลงโทษ และ ผู้ ใด จะ ว่า ‘อ้าย โง่’ ผู้นั ้น จะ มี โทษ ถึง ไฟ นรก
23 เหตุฉะนั ้น ถ้าท่านนําเครือ
่ งบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และ
ระลึก ขึ้น ได้ว่า พี่น้ อง มีเหตุขัดเคือง ข้อ หนึ่ ง ข้อ ใดกับท่าน
24 จง วาง เครือ
่ ง บูชา ไว้ที่หน้า แท่ นบูชา กลับ ไป คืนดี กับ พี่
น้ องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครือ
่ งบูชาของท่าน
25 จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที่พากันไป เกลือกว่า
21 ท่านทัง
้ หลายได้ยนว
ิ ่ามีคํากล่าวในครัง้ โบราณว่า
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ในเวลาหนึ่ งเวลาใดคู่ความนั ้นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษา
แล้ว ผู้ พิพากษาจะมอบท่านไว้กับ ผู้คุม และท่านจะต้องถูก
ขัง ไว้ ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ท่านจะ
ออกจากที่ นั่น ไม่ได้กว่า ท่านจะได้ใช้ หนี้ จนครบ 27 ท่านทัง้
หลายได้ยนว
ิ ่ามีคํากล่าวในครัง้ โบราณว่า ‘อย่าล่วงประเวณี
ผัวเมียเขา’ 28 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิง
เพื่อ ให้เกิด ใจกําหนั ด ในหญิง นั ้น ผู้นั ้น ได้ล่วงประเวณี ในใจ
กับ หญิง นั ้น แล้ว 29 ถ้า ตาข้างขวาของท่านทําให้ ท่านหลง
ผิด จงควัก ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย จากท่าน เพราะว่า จะ
เป็น ประโยชน์ แก่ท่านมากกว่า ที่ จะเสีย อวัยวะไปอย่างหนึ่ ง
แต่ทัง้ ตัวของท่านไม่ต้องถูกทิง้ ลงในนรก 30 และถ้ามือข้าง
ขวาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงตัด ออกและโยนมัน ทิง้
เสีย จากท่าน เพราะว่า จะเป็น ประโยชน์ แก่ท่านมากกว่า ที่
จะเสีย อวัยวะไปอย่างหนึ่ ง แต่ทัง้ ตัว ของท่านไม่ ต้องถูก ทิง้
ลงในนรก
10)

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-

ยังมี คํา กล่าว ไว้ว่า ‘ผู้ใด จะ หย่า ภรรยา ก็ให้เขา ทํา
หนั งสือ หย่า ให้แก่ภรรยานั ้น’ 32 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลาย
ว่า ผู้ใด จะ หย่า ภรรยา เพราะ เหตุ อื่น นอกจาก การ เล่น ชู้
ก็เท่า กับ ว่า ผู้ นั ้น ทําให้ หญิง นั ้น ล่วง ประเวณี และ ถ้า ผู้ ใด
จะ รับ หญิง ซึ่ง หย่า แล้ว เช่น นั ้น มา เป็น ภรรยา ผู้นั ้นก็ล่วง
ประเวณี ด้วย 33 อีกประการหนึ่ ง ท่านทัง้ หลายได้ ยนว
ิ ่า มี
คํา กล่าวในครัง้ โบราณว่า ‘อย่า เสีย คํา สัตย์ปฏิญาณ แต่จง
ปฏิ บัติตามคํา สัตย์ ปฏิญาณของท่านต่อ องค์พระผู้ เป็น เจ้า
’ 34 ฝ่าย เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า อย่า ปฏิญาณ เลย จะ
อ้าง ถึง สวรรค์ก็ดี เพราะ สวรรค์ เป็น บัล ลังก์ ของ พระเจ้า
31
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หรือ จะอ้างถึง แผ่น ดิน โลกก็ดี เพราะแผ่น ดิน โลกเป็นที่
รอง พระบาท ของ พระองค์ หรือ จะ อ้าง ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ก็ดี เพราะกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น ราชธานี ของพระมหากษั ตริย์
36 อย่า ปฏิญาณ โดย อ้าง ถึง ศีรษะ ของ ตน เพราะ ท่าน จะ
กระทํา ให้ ผมขาวหรือ ดํา ไปสัก เส้น หนึ่ งก็ไม่ ได้ 37 จริงก็ จง
ว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ ก็พอ คําพูดเกินนี้ ไปมาจาก
ความชัว่
จงรักศัตรู

ท่าน ทัง้ หลาย เคย ได้ยน
ิ คํา ซึ่ง กล่าว ไว้ว่า ‘ตา แทน ตา
และฟัน แทนฟัน’ 39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่า ต่อสู้คนชัว่
ถ้า ผู้ ใด ตบ แก้ม ขวา ของ ท่าน ก็จง หัน แก้มอีก ข้าง หนึ่ ง ให้
เขา ด้วย 40 ถ้า ผู้ ใด อยาก จะ ฟ้อง ศาล เพื่อ จะ ริบ เอา เสื้อ
ของท่าน ก็จงให้ เสื้อ คลุม แก่ เขาด้วย 41 ถ้า ผู้ ใดจะเกณฑ์
ท่านให้ เดิน ทางไปหนึ่ งกิ โลเมตร ก็ให้เลยไปกับ เขาถึง สอง
กิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอสิง่ ใดจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้า
จากผู้ที่อยากขอยืม จากท่าน 43 ท่านทัง้ หลายเคยได้ยน
ิ คํา
44
ซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้าน และเกลียดชังศัตรู ’ ฝ่าย
เราบอกท่านว่า จงรัก ศัตรู ของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาป
แช่ง ท่าน จง ทํา ดีแก่ผู้ที่เกลียด ชัง ท่าน และ จง อธิษฐาน
เพื่อ ผู้ที่ปฏิบัติต่อ ท่าน อย่าง เหยียด หยาม และ ข่มเหง ท่าน
45 จง ทํา ดังนี้ เพื่อ ท่าน ทัง
้ หลาย จะ เป็น บุตร ของ พระ บิดา
ของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ เพราะว่า พระองค์ ทรงให้ดวง
อาทิตย์ของพระองค์ข้น
ึ ส่องสว่างแก่คนดีและคนชัว่ และให้
ฝนตกแก่ คนชอบธรรมและแก่ คนอธรรม 46 แม้ว่าท่านรัก
ผู้ที่รัก ท่าน ท่านจะได้ บําเหน็ จ อะไร ถึง พวกเก็บ ภาษี ก็กระ
ทํา อย่าง นั ้นมิใช่หรือ 47 ถ้า ท่าน ทักทาย แต่พี่น้ อง ของ ตน
ฝ่ายเดียว ท่านได้ กระทํา อะไรเป็น พิเศษยิง่ กว่า คนทัง้ ปวง
38
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เล่า ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั ้นมิใช่หรือ 48 เหตุฉะนี้
ท่าน ทัง้ หลาย จง เป็น คน ดีรอบคอบ เหมือน อย่าง พระ บิดา
ของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ”

6
18)

คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-

“จงระวัง ให้ดี ท่านอย่า ทํา ทานต่อ หน้า มนุษย์ เพื่อ จะให้
เขาเห็น มิฉะนั ้น ท่านจะไม่ได้รับ บําเหน็ จ จากพระบิดาของ
ท่าน ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์ 2 เหตุฉะนั ้น เมื่อ ท่าน ทํา ทาน
อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทําใน
ธรรมศาลาและตามถนน เพื่อ จะได้ รับ การสรรเสริญ จาก
มนุษย์ เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของ
3
เขาแล้ว ฝ่ายท่านทัง้ หลายเมื่อ ทํา ทาน อย่า ให้ มือ ซ้ายรู ้
การซึ่งมือ ขวากระทํา นั ้น 4 เพื่อ ทานของท่านจะเป็นการ
ลับ และ พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ ทอด พระเนตร เห็น ใน ที่ลี้ลับ
พระองค์เองจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิด
เผย 5 เมื่อ ท่านทัง้ หลายอธิษฐาน อย่า เป็น เหมือนคนหน้า
ซื่อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและที่มุม
ถนน เพื่อ จะให้คนทัง้ ปวงได้เห็น เราบอกความจริงแก่ ท่าน
ว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่อ อธิษฐาน
จงเข้า ในห้องชัน
้ ใน และเมื่อ ปิด ประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อ
พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต ใน ที่ลี้ลับ และ พระ บิดา ของ
ท่าน ผู้ ทอด พระเนตร เห็น ใน ที่ลี้ลับ จะ ทรง โปรด ประทาน
บําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย 7 แต่เมื่อท่านอธิษฐาน อย่า
ใช้ คํา ซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิด
ว่าพูดมากหลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟัง
1
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แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)
8

เหตุฉะนั ้น ท่านอย่า เป็น เหมือนเขาเลย เพราะว่า สิง่ ไร
ซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ ท่านทูล
ขอแล้ว 9 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานตามอย่าง
นี้ ว่า ข้า แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ทัง้ หลาย ผู้ทรงสถิต ใน
สวรรค์ ขอ ให้พระนาม ของ พระ องค์ เป็นที่ เคารพ สัก กา ระ
10 ขอให้อาณาจักรของพระองค์ มาตัง
้ อยู่ ขอให้เป็น ไปตาม
พระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่าง
นั ้น ในแผ่น ดิน โลก 11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํา
วันแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายในกาลวันนี้ 12 และขอทรงโปรด
ยก หนี้ ของ ข้า พระองค์ เหมือน ข้า พระองค์ ยก หนี้ ผู้ที่เป็น
หนี้ ข้า พระองค์นั ้น 13 และ ขอ อย่า นํา ข้า พระองค์เข้า ไป ใน
การทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้า พระองค์ให้พ้น จากความชัว่
ร้าย เหตุว่า อาณาจักร และ ฤทธิ์ เดช และ สง่า ราศี เป็น ของ
พระ องค์ สืบๆ ไป เป็น นิ ตย์ เอ เมน 14 เพราะ ว่า ถ้า ท่าน ยก
การละเมิด ของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ จะทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย 15 แต่ถ้า ท่านไม่
ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรง
โปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน
การถืออดอาหารจากใจจริง
16 ยิง
่ กว่า นั ้น เมื่อ ท่าน ถือ อด อาหาร อย่า ทํา หน้า เศร้า
หมองเหมือนคนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเขาแสร้ง ทํา หน้า ให้ผิด
ปกติ เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จ ของเขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อ
ถือ อดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า 18 เพื่อ ท่าน
จะไม่ปรากฏแก่คนอื่นว่าถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้
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ทอดพระเนตรเห็น ในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็ จ
แก่ท่านอย่างเปิดเผย
จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์
อย่า สะสม ทรัพย์สมบัติไว้สําหรับ ตัว ใน โลก ที่ตัว มอด
และสนิ ม อาจทําลายเสีย ได้ และที่ ขโมยอาจขุด ช่องลัก เอา
ไป ได้ 20 แต่จง สะสม ทรัพย์สมบัติไว้สําหรับ ตัว ใน สวรรค์
ที่ตัวมอดและสนิ มทําลายเสียไม่ได้ และที่ไม่มีขโมยขุดช่อง
ลัก เอาไปได้ 21 เพราะว่า ทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ่ไหน ใจ
22
ของท่านก็ จะอยูที
่ ่นั ่น ด้วย
ตาเป็น ประทีป ของร่างกาย
เหตุฉะนั ้นถ้าตาของท่านดี ทัง้ ตัวกจ
็ ะเต็มไปด้วยความสว่าง
23 แต่ถ้าตาของท่านชัว
่ ทัง้ ตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความ
มืด เหตุฉะนั ้น ถ้า ความสว่างซึ่ง อยู่ ในตัวท่า นมืด ไป ความ
มืดนั ้นจะหนาทึบสักเพียงใด 24 ไม่มีผู้ใดปรนนิ บัตินายสอง
นายได้ เพราะเขาจะชัง นายข้างหนึ่ ง และจะรัก นายอีก ข้าง
หนึ่ ง หรือ เขาจะนั บถือ นายฝ่ายหนึ่ ง และจะดู หมิน
่ นายอีก
ฝ่าย หนึ่ ง ท่าน จะ ปรน นิ บัติพระเจ้า และ เงิน ทอง พร้อม กัน
ไม่ได้
19

จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน

25 เหตุฉะนั ้น เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า อย่ากระวนกระวาย

ถึง ชีวต
ิ ของ ตน ว่า จะ เอา อะไร กิน หรือ จะ เอา อะไร ดื่ม
และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไร
นุ่ง ห่ม ชีวิต สําคัญ ยิง่ กว่า อาหาร มิใช่หรือ และ ร่างกาย
สําคัญ ยิง่ กว่า เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม มิใช่หรือ 26 จงดูนก ใน อากาศ
มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสม ไว้ ใน ยุง้ ฉาง แต่พระ
บิดา ของ ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์ ทรง เลี้ยง นก
ไว้ ท่าน ทัง้ หลาย มิ ประเสริฐ กว่า นก หรือ 27 มีใคร ใน
พวก ท่าน โดย ความ กระวนกระวาย อาจ ต่อ ความ สูง ให้

มัทธิว 6:28

19

มัทธิว 7:4

ยาวออกไปอีก สัก ศอกหนึ่ ง ได้หรือ 28 ท่านกระวนกระวาย
ถึง เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม ทําไม จง พิจารณา ดอกไม้ที่ทุ่ง นา ว่า มัน
งอกงาม เจริญ ขึ้น ได้อย่างไร มัน ไม่ทํางาน มัน ไม่ ปั่ น ด้าย
29 และเราบอกท่านทัง
้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบูรณ์ ด้วย
สง่า ราศี ของ ท่าน ก็มิได้ทรง เครือ
่ ง งาม เท่า ดอกไม้นี้ ดอก
30
หนึ่ ง
เหตุฉะนั ้น ถ้า พระเจ้า ทรง ตกแต่ง หญ้า ที่ทุ่ง นา
อย่าง นั ้น ซึ่ง เป็น อยูวั
่ น นี้ และ รุ ง่ ขึ้น ต้อง ทิง้ ใน เตาไฟ โอ
ผู้มีความ เชื่อ น้ อย พระองค์จะ ไม่ ทรง ตกแต่ง ท่าน มาก ยิง่
กว่า นั ้น หรือ 31 เหตุฉะนั ้น อย่า กระวนกระวาย ว่า เรา จะ
เอา อะไร กิน หรือ จะ เอา อะไร ดื่ม หรือ จะ เอา อะไร นุ่ง ห่ม
32 (เพราะว่า พวกต่างชาติ แสวงหาสิง
่ ของทัง้ ปวงนี้ ) แต่ว่า
พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์ ทรง ทราบ แล้วว่า
ท่าน ต้องการ สิง่ ทัง้ ปวง เหล่า นี้ 33 แต่ท่าน ทัง้ หลาย จง
แสวงหา อาณาจักร ของ พระเจ้า และ ความ ชอบ ธรรม ของ
พระองค์ก่อน แล้ว พระองค์ จะทรงเพิม
่ เติมสิ่ง ทัง้ ปวงเหล่า
34
นี้ ให้แก่ท่าน
เหตุฉะนั ้น อย่า กระวนกระวาย ถึง พรุ ง่ นี้
เพราะว่า พรุ ง่ นี้ ก็จะมี การกระวนกระวายสําหรับ พรุ ง่ นี้ เอง
แต่ละวันก็มีทุกข์พออยูแล้
่ ว”

7
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

“อย่า กล่าว โทษ เขา เพื่อ ท่าน จะ ไม่ ต้อง ถูก กล่าว โทษ
2 เพราะ ว่า ท่าน ทัง
้ หลาย จะ กล่าว โทษ เขา อย่างไร ท่าน จะ
ต้อง ถูก กล่าว โทษ อย่าง นั ้น และ ท่าน จะ ตวง ให้ เขา ด้วย
ทะนานอันใด ท่านจะได้รบ
ั ตวงด้วยทะนานอันนั ้น 3 เหตุไฉน
ท่านมองดูผงที่อยูในตาพี
่
น
่ ้ องของท่าน แต่ไม่ยอมพิจารณา
ไม้ ทัง้ ท่อนที่อยูในตาของท่
่
านเอง 4 หรือ เหตุ ไฉนท่านจะ
1
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กล่าวแก่พีน้
่ องของท่าน ว่า ‘ให้เราเขี่ย ผงออกจากตาของ
ท่าน’ แต่ดูเถิด ไม้ทัง้ ท่อน ก็อยูใน
่ ตา ของ ท่าน เอง 5 ท่าน
คนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทัง้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน
แล้วท่านจะเห็นได้ถนั ด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของ
ท่านได้ 6 อย่า ให้สิ่ง ซึ่ง บริสุทธิ์แก่สุนัข และอย่า โยนไข่มุก
ของท่านให้แก่สุกร เกลื อกว่า มัน จะเหยียบยํ่า เสีย และจะ
หันกลับมากัดตัวท่านด้วย
พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)
7 จงขอแล้ว จะได้ จงหาแล้ว จะพบ จงเคาะแล้ว จะเปิ ด
ให้แก่ท่าน 8 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รบ
ั คนที่แสวงหาก็พบ
9
และคนที่ เคาะก็ จะเปิด ให้เขา ในพวกท่านมี ใครบ้างที่ จะ
เอาก้อนหิน ให้บุตร เมื่อ เขาขอขนมปัง 10 หรือ ให้งูเมื่อบุตร
ขอปลา 11 เหตุฉะนั ้น ถ้า ท่านทัง้ หลายเองผู้ เป็น คนชัว่ ยัง
รู จ
้ ัก ให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใดพระบิดา
ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์ จะ ประทาน ของดีแก่ผู้ที่ขอ
จากพระองค์
กฎทองคํา
12 เหตุฉะนั ้น สิ่ง สารพัด ซึ่ง ท่าน ปรารถนา ให้มนุษย์ทํา
แก่ท่าน จงกระทําอย่างนั ้นแก่เขาเหมือนกัน เพราะว่านี่ คือ
พระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์
คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่า ประตูใหญ่และทาง
กว้างนั ้นนําไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั ้นมีมาก
14 เพราะ ว่า ประตู ซึ่ง นํา ไป ถึง ชี วิตนนก
ั ้ ็ คับ และ ทาง ก็แคบ
ผู้ที่หาพบก็มีน้อย
13

เรารู จ
้ ักผู้พยากรณ์ เท็จได้โดยคําสอนของเขา
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จง ระวัง ผู้พยากรณ์ เท็จ ที่มา หา ท่าน นุ่ง ห่มดุจ แกะ
แต่ภายใน เขา ร้ายกาจ ดุจ สุนัข ป่า 16 ท่าน จะ รู จ
้ ัก เขา ได้
ด้วย ผล ของ เขา มนุษย์เก็บ ผล องุน
่ จาก ต้นไม้ หนาม หรือ
หรือ ว่า เก็บ ผล มะเดื่อ จาก ต้น ผัก หนาม 17 ดัง นั ้น แหละ
ต้นไม้ดีทุก ต้น ย่อม ให้แต่ผลดี ต้นไม้เลว ก็ ย่อม ให้ ผล เลว
18 ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่
ได้ 19 ต้นไม้ทุกต้นซึ่งไม่เกิดผลดียอ
่ มต้องถูกฟันลงและทิง้
20
เสียในไฟ เหตุฉะนั ้น ท่านจะรู จ
้ ักเขาได้เพราะผลของเขา
ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป
21 มิใช่ทุก คน ที่ ร้อง แก่ เรา ว่า
‘พระองค์เจ้าข้า
พระองค์เจ้าข้า ’ จะ ได้เข้า ใน อาณาจักร แห่ง สวรรค์
แต่ผู้ที่ปฏิบัติตาม พระทัย พระ บิดา ของ เรา ผู้ทรง สถิต ใน
สวรรค์ จึง จะ เข้า ได้ 22 เมื่อ ถึง วัน นั ้น จะ มี คน เป็นอัน
มาก ร้อง แก่ เรา ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ได้พยากรณ์ ใน พระนาม ของ พระองค์ และ ได้ ขับ
ผี ออกในพระนามของพระองค์ และได้ กระทํา การมหัศ จร
รย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ’ 23 เมื่อนั ้น
เราจะแจ้ง แก่ เขาว่า ‘เราไม่ เคยรู จ
้ ัก เจ้า เลย เจ้าผู้ กระทํา
ความชัว่ ช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา’

รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)
24 เหตุฉะนั ้น ผู้ ใด ที่ได้ยิน คํา เหล่า นี้ ของ เรา และ
ประพฤติตาม เขา ก็ เปรียบ เสมือน ผู้ที่มี สติปัญญาส ร้าง
เรือนของตนไว้บนศิลา 25 ฝนก็ ตกและนํ้า ก็ ไหลท่วม ลมก็
พัด ปะทะเรือนนั ้น แต่เรือนมิได้พัง ลง เพราะว่า รากตัง้ อยู่
บนศิลา 26 แต่ผู้ที่ได้ยิน คํา เหล่า นี้ ของเราและไม่ประพฤติ
ตาม เขา ก็ เปรียบ เสมือน ผู้ที่โง่เขลา สร้าง เรือน ของ ตน ไว้
บน ทราย 27 ฝน ก็ ตก และ นํ้า ก็ ไหล ท่วม ลม ก็ พัด ปะทะ
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เรือน นั ้น เรือน นั ้นก็ พัง ทลาย ลง และ การ ซึ่ง พัง ทลาย
นั ้นก็ใหญ่ยิง่ นั ก ” 28 ต่อ มา ครัน
้ พระ เยซู ตรัส ถ้อยคํา
เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว ประชาชน ก็อัศจรรย์ใจ ด้วย คํา สัง่ สอน
ของ พระองค์ 29 เพราะ ว่า พระองค์ได้ทรง สัง่ สอน เขา ด้วย
สิทธิอํานาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์

8

คนโรคเรือ
้ นหายป่วย
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็นอัน มาก
ได้ติด ตามพ ระ องค์ไป 2 ดูเถิด มีคน โรค เรือ
้ น มา นมัสการ
พระองค์แล้วทูล ว่า “พระองค์เจ้าข้า เพียง แต่พระองค์จะ
โปรด ก็จะ ทรง บันดาล ให้ ข้า พระองค์ สะอาด ได้” 3 พระ
เยซูทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขา แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว
จงสะอาดเถิด” ในทันใดนั ้น โรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 4 ฝ่าย
พระเยซูตรัสสงั ่ เขาว่า “อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไป
สําแดงตัว แก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งถวายตามซึ่ง โมเสส
ได้สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย”
1

ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)
5 เมื่อ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม มีนาย
ร้อยคนหนึ่ ง มาอ้อนวอนพระองค์ 6 ทูล ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพระองค์เป็นอัมพาตอยูที
่ ่บ้าน ทนทุกข์เวทนา
มาก” 7 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย”
8 นายร้อยผูน
้ ั ้นทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควร
ที่ จะ รับ เสด็จ พระองค์เข้า ใต้ ชายคา ของ ข้า พระองค์ ขอ
พระองค์ ตรัส เท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของ ข้า พระองค์ก็จะ หาย โรค
9 เพราะเหตุวา
่ ข้าพระองค์เป็นคนอยูใต้
่ วินัยทหาร แต่ก็ยังมี
ทหารอยูใต้
่ บังคับ บัญชาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะบอกแก่
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คนนี้ ว่า ‘ไป’ เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้นว่า ‘มา’ เขาก็มา บอกผู้รับ
ใช้ของข้า พระองค์ว่า ‘จงทํา สิง่ นี้ ’ เขาก็ทํา ” 10 ครัน
้ พระเยซู
ทรงได้ยน
ิ ดังนั ้นก็ประหลาดพระทัยนั ก ตรัสกับบรรดาคนที่
ตามพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เรา
ไม่ เคยพบความเชื่อ ที่ไหนมากเท่า นี้ แม้ในอิสราเอล 11 เรา
บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า คน เป็นอัน มาก จะ มา จาก ทิศ ตะวัน
ออกและทิศตะวันตก จะมาเอนกายลงกันกับอับราฮัมและ
อิสอัคและยาโคบในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 12 แต่บรรดาลูก
ของอาณาจักรจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไปในที่มืดภายนอก
ที่นั ่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” 13 แล้วพระเยซู จึง
ตรัสกับนายร้อยว่า “ไปเถิด ท่านได้ เชื่ออย่างไร ก็ให้เป็นแก่
ท่านอย่างนั ้น” และในเวลานั ้น เอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็ หาย
เป็นปกติ
แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ เข้าไป ใน เรือ นข อง เป โตร
พระองค์ก็ทอด พระเนตร เห็น แม่ ยาย ของ เป โต รน อน ป่วย
จับไข้อยู่ 15 พระองค์ทรง ถูก ต้อง มือ นาง ไข้นั ้นก็หาย นาง
จึง ลุก ขึ้น ปรน นิ บัติเขา ทัง้ หลาย 16 พอ คํ่า ลง เขา พา คน
เป็นอัน มากที่มีผีเข้า สิง มาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับ ผี
ออก ด้วย พระ ดํารัส ของ พระองค์ และ บรรดา คน เจ็บ ป่วย
นั ้น พระองค์ก็ได้ทรง รักษา ให้หาย 17 ทัง้ นี้ เพื่อ จะ ให้ สําเร็จ
ตามพ ระ วจนะ โดย อิส ยาห์ศาสดา พยากรณ์ ที่ ว่า ‘ท่าน ได้
แบกความเจ็บ ไข้ ของเราทัง้ หลาย และหอบโรคของเราไป’
18 ครัน
้ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นประชาชนเป็นอันมากมา
ล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัสสงั ่ ให้ข้ามฟากไป
14

ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)
19 ขณะ นั ้นมี ธร รมา จาร ย์ คน หนึ่ ง มา หา พระองค์ ทูล ว่า
“อาจารย์เจ้าข้า ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้าจะตามท่านไปทาง
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นั ้น” 20 พระ เยซูจึง ตรัส กับ เขา ว่า “สุ นั ข จิง้ จอก ยังมีโพรง
และ นก ใน อา กา ศยังมีรัง แต่บุตรม นุษย์ไม่มีที่ที่จะ วาง
ศีรษะ” 21 อีก คน หนึ่ ง ใน พวก สาวก ของ พระองค์ ทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ไป
ฝัง ศพ บิดา ข้า พระองค์ก่อน ” 22 พระ เยซูจึง ตรัส กับ เขา ว่า
“จงตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตายฝัง คนตายของเขาเอง
เถิด”

พายุสงบลงด้วยพระดํารัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก
8:22-25)
23 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลง เรือ
พวก สาวก ของ
พระองค์ก็ตามพ ระ องค์ไป 24 ดูเถิด เกิด พายุใหญ่ใน
ทะเล จน คลื่น ซัด ท่วม เรือ แต่พระองค์บรรทม หลับอยู่
25 และ พวก สาวก ของ พระองค์ได้มา ปลุก พระองค์ ทูล ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอ โปรด ช่วย พวก เรา เถิด เรา กําลัง จะ
พินาศอยูแล้
่ ว ” 26 พระองค์จึง ตรัส กับ เขาว่า “เหตุไฉนเจ้า
จึง หวาดกลัว โอ เจ้าผู้มีความเชื่อ น้ อย” แล้ว พระองค์ ทรง
ลุก ขึ้น ห้ามลมและทะเล คลื่น ลมก็ สงบเงียบทัว่ ไป 27 คนเห
ล่านั ้นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ท่าน ผู้นี้ เป็น คน อย่างไร หนอ
จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน”
คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)
28 ครัน
้ พระองค์ ทรง ข้าม ฟาก ไป ถึง แดน กา ดารา แล้ว
มีคน สอง คน ที่มีผีสิง ได้ ออก จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ มา พบพระ
องค์ พวก เขา ดุรา้ ย นั ก จน ไม่มีผู้ใด อาจ ผ่าน ไป ทาง นั ้น ได้
29 ดูเถิด เขา ร้อง ตะโกน ว่า “พระ เยซูผู้เป็ น พระ บุตร ของ
พระเจ้า เรา เกี่ยว ข้อ งอะ ไรกับท่าน เล่า ท่าน มา ที่นี่ เพื่อ จะ
ทรมาน พวก เรา ก่อน เวลา หรือ” 30 ไกล จาก ที่ นั ่นมี สุกร ฝูง
ใหญ่ กําลัง หากิน อยู่ 31 ผีเหล่า นั ้น ได้ อ้อนวอน พระองค์ว่า
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“ถ้า ท่านขับ พวกเราออก ก็ขอให้เข้า อยู่ ในฝูง สุกรนัน
้ เถิด”
32 พระองค์จึง ตรัส แก่ผีเหล่านั ้นว่า “ไปเถอะ” ผีเหล่านั ้นก็
ออกไปเข้าสิงอยูใ่ นฝูงสุกร ดูเถิด สุกรทัง้ ฝูงนั ้นก็วงิ่ กระโดด
จากหน้าผาชัน ลงไปในทะเล และจมนํ้าตายจนสิน
้ 33 ฝ่าย
คน เลี้ยง สุกร ก็หนี เข้า ไป ใน นคร เล่า บรรดา เหตุการณ์ ซึ่ง
เป็นไปนั ้น กับเหตุที่เกิดขึ้นแก่คนที่มีผีเข้าสิงอยูนั
่ ้น 34 ดูเถิด
คนทัง้ นครพากัน ออกมาพบพระเยซู เมื่อ พบพระองค์แล้ว
เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา

9

พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)
1 และ พระองค์ก็เสด็จ ลง เรือ ข้าม ฟาก ไป ยัง เมือง ของ
พระองค์ 2 ดูเถิด เขาหามคนอัมพาตคนหนึ่ ง ซึ่ง นอนอยู่ บน
ที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นความ
เชื่อ ของเขาทัง้ หลาย จึง ตรัส กับ คนอัมพาตว่า “ลูก เอ๋ย จง
ชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว” 3 ดูเถิด พวกธร
รมาจารย์บางคนคิดในใจว่า “คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาท” 4 ฝ่าย
พระ เยซู ทรง ทราบ ความ คิด ของ เขา จึง ตรัสว่า “เหตุไฉน
ท่าน ทัง้ หลาย คิด ชัว่ อยู่ ใน ใจ เล่า 5 ที่จะ ว่า ‘บาป ของ เจ้า
ได้ รับ การ อภัย แล้ว’ หรือ จะ ว่า ‘จง ลุก ขึ้น เดิน ไป เถิด’ นั ้น
ข้าง ไหน จะ ง่าย กว่า กัน 6 แต่เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้รู ว่้ า
บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด บาป
ได้” (พระองค์จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า) “จงลุกขึ้นยกที่นอน
กลับ ไป บ้าน เถิด” 7 เขา จึง ลุก ขึ้น ไป บ้าน ของ ตน 8 เมื่อ
ประชาชนเป็นอัน มากเห็น ดัง นั ้น เขาก็อัศจรรย์ใจ แล้ว พา
กัน สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ได้ทรงประทานสิทธิ อาํ นาจเช่น นั ้น
แก่มนุษย์
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ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
9 ครัน
้ พระเยซูเสด็จเลยที่นั่นไป ก็ทอดพระเนตรเห็นชาย
คน หนึ่ ง ชื่อมัทธิวนั ่ งอ ยูที
่ ่ด่าน เก็บ ภาษี จึง ตรัส กับ เขา ว่า
“จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้น ตามพระองค์ไป 10 ต่อ มา
เมื่อ พระ เยซู เอน พระ กาย ลง เสวย อยู่ ใน เรือน ดูเถิด มีคน
เก็บ ภาษี และคนบาปอื่นๆหลายคนเข้า มาเอนกายลงร่วม
สํารับกับ พระองค์ และ กับ พวก สาวก ของ พระองค์ 11 เมื่อ
พวก ฟา ริสีเห็น แล้ว ก็กล่าว แก่ พวก สาวก ของ พระองค์ว่า
“ทําไม อาจารย์ ของ ท่าน จึง รับ ประทาน อาหาร ร่วม กับ คน
เก็บ ภาษี และ คน บาป เล่า” 12 เมื่อ พระ เยซู ทรง ได้ยน
ิ เช่น
นั ้น จึง ตรัส กับ พวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คน
เจ็บ ป่วย ต้องการ หมอ 13 ท่าน ทัง้ หลาย จง ไป เรียน รู ้
ความ หมาย ของ ข้อความ ที่ว่า ‘เรา ประสงค์ความ เมตตา
ไม่ประสงค์เครือ
่ งสัตวบูชา ’ ด้วยว่า เรามิได้มาเพื่อ จะเรียก
คนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่” 14 แล้ว
พวกสาวกของยอห์นมาหาพระองค์ ทูลว่า “เหตุไฉนพวกข้า
พระองค์ และพวกฟาริสีถือ อดอาหารบ่อยๆ แต่พวกสาวก
ของพระองค์ไม่ถือ อดอาหาร” 15 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า
“สหายของเจ้า บ่าวเป็น ทุกข์ โศกเศร้า เมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ
เขาได้หรือ แต่วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป
เมื่อนั ้นเขาจะถืออดอาหาร
คํา อุปมา เกี่ยว กับ เสื้อผ้า และ ถุง หนั ง (มก 2:21-22; ลก
5:36-39)
16 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า เพราะว่า ผ้า
ที่ ปะ เข้า นั ้น เมื่อ หด จะ ทําให้ เสื้อ เก่า ขาด กว้าง ออก ไป อีก
17 และไม่มีผู้ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่ มาใส่ ในถุง หนั ง เก่า ถ้า ทํา
อย่างนั ้น ถุง หนั ง จะขาด นํ้า องุน
่ จะรัว่ ทัง้ ถุง หนั งก็ จะเสีย
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ไปด้วย แต่เขาย่อมเอานํ้าองุน
่ ใหม่ใส่ในถุงหนั งใหม่ แล้วทงั ้
สองอย่างก็อยูด
่ ีด้วยกันได้”
หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัสฟื้ นขึ้น
จากความตาย (มก 5:22-43; ลก 8:41-56)
18 เมื่อ พระองค์ กําลัง ตรัส คํา เหล่า นี้ แก่เขา นั ้น ดูเถิด
มีขุนนาง คน หนึ่ ง มา นมัสการ พระองค์แล้วทูล ว่า “ลูกสาว
ของ ข้า พระองค์ พึ่ง ตาย ขอ พระองค์ เสด็จ ไป วาง พระหัตถ์
ของพระองค์ บนตัว เขา แล้ว เขาจะฟื้ นขึ้นอีก” 19 ฝ่ายพระ
เยซู จึง ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ ตาม เขา ไป และ พวก สาวก ของ
พระองค์ก็ตาม ไป ด้วย 20 ดูเถิด มีผู้หญิง คน หนึ่ ง เป็น โรค
ตกเลือดได้สิบสองปี มาแล้ว แอบมาข้างหลัง ถูกต้องชาย
ฉลอง พระองค์ 21 เพราะ นาง คิด ใน ใจ ว่า “ถ้า เรา ได้ แตะ
ต้องฉลองพระองค์เท่านั ้น เราก็จะหายโรค” 22 ฝ่ายพระเยซู
ทรงเหลียวหลัง ทอดพระเนตรเห็น นางจึง ตรัสว่า “ลูกสาว
เอ๋ย จง ชื่น ใจ เถิด ความ เชื่อ ของ เจ้า ทําให้เจ้า หาย เป็น
ปกติ” นั บ ตัง้ แต่เวลา นั ้น ผู้หญิง นั ้นก็ หาย ป่วย เป็น ปกติ
23 ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ เข้าไป ใน เรือน ของ ขุนนาง นั ้น ทอด
พระเนตร เห็น พวก เป่า ปี่ และ คน เป็นอัน มาก ชุลมุนกัน อยู่
24 พระองค์จึง ตรัส กับ เขา ว่า “จง ถอย ออก ไป เถิด ด้วย ว่า
เด็ก หญิง คน นี้ ยัง ไม่ตาย เป็น แต่ นอน หลับอยู่” เขา ก็ พา
กัน หัวเราะ เยาะ พระองค์ 25 แต่เมื่อ ทรง ขับ ฝูง คน ออก ไป
แล้ว พระองค์ได้เสด็จ เข้าไปจับ มือ เด็ก หญิง และเด็ก หญิง
นั ้นก็ลุกขึ้น 26 แล้วกิตติศัพท์นี้ ก็ลือไปทัว่ แคว้นนั ้น
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ไปจากที่นั ่น ก็มีชายตาบอดสองคน
ตามพ ระ องค์มาร้ อง ว่า “บุต รดา วิด เจ้าข้า ขอ เมตตา ข้า
27
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พระองค์ ทัง้ หลายเถิด” 28 และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปใน
เรือน ชายตาบอดทัง้ สองก็เข้า มาหาพระองค์ พระเยซูตรัส
ถามเขาว่า “เจ้าเชื่อ หรือ ว่า เราสามารถจะกระทํา การนี้ ได้
” เขาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ พระเจ้าข้า” 29 แล้วพระองค์ ทรง
ถูกต้องตาของพวกเขาตรัสว่า “ให้เป็นไปตามความเชื่อของ
เจ้าเถิด” 30 แล้วตาของพวกเขาก็กลับเห็นดี พระเยซูได้ทรง
กําชับ เขา อย่าง แข็ง ขันว่า “จง ระวัง อย่า ให้ผู้ใด รู เลย
้
”
31 แต่เมื่อ เขา ไป จาก ที่ นั ่น แล้ว ก็เผย แพร่กิตติศัพท์ของ
พระองค์ ทัว่ แคว้น นั ้น 32 ขณะเมื่อ พระเยซู และเหล่า สาวก
กําลัง เสด็จ ออก ไป จาก ที่นั ่น ดูเถิด มีผู้พา คน ใบ้ คน หนึ่ ง
ที่มีผีสิงอยู่ มาหาพระองค์ 33 เมื่อ ทรงขับ ผี ออกแล้ว คนใบ้
นั ้นก็พูดได้ หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ไม่เคยเห็น การก
ระทํา เช่น นี้ ในอิสราเอลเลย” 34 แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า “คน
นี้ ขับผีออกด้วยฤทธิข
์ องนายผี”
คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
35

พระ เยซูได้เสด็จ ดําเนิ น ไป ตาม นคร และ หมู่บ้าน โดย
รอบ ทรง สัง่ สอน ใน ธรรม ศาลา ของ เขา ประกาศ ข่าว
ประเสริฐ แห่ งอาณาจักรนัน
้ ทรงรักษาโรคและความป่วย
ไข้ทุกอ ย่าง ของ พลเมือง ให้หาย 36 และ เมื่อ พระองค์ ทอด
พระเนตร เห็น ประชาชน ก็ ทรง สงสาร เขา ด้วย เขา อิดโรย
กระจัดกระจาย ไป ดุจ ฝูง แกะ ไม่มีผู้เลี้ยง 37 แล้ว พระองค์
ตรัส กับ พวก สาวก ของ พระองค์ว่า “การ เก็บ เกี่ยว นั ้น
เป็นการ ใหญ่นั กหนา แต่คน งาน ยัง น้ อย อยู่ 38 เหตุฉะนั ้น
พวก ท่าน จง อ้อนวอน พระองค์ผู้ทรง เป็น เจ้าของ การ เก็บ
เกี่ยวนั ้น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์”
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ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13;
ลก 9:1-6)
1

เมื่อ พระองค์ ทรง เรียก สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์
มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอํานาจให้ เขาขับ ผี โสโครกออก
ได้ และ ให้ รักษา โรค และ ความ เจ็บ ไข้ทุกอ ย่าง ให้ หาย ได้
2 อัคร สาวก สิบ สอง คน นั ้นมีช่ อด
ื ัง นี้ คน แรก ชื่อ ซี โม นที่
เรียก ว่า เป โตร กับ อัน ดรู ว ์ น้ อง ชาย ของ เขา ยาก อบ บุตร
ชาย เศเบ ดี กับ ยอห์น น้ อง ชาย ของ เขา 3 ฟีลิป และ บา รโธ
โลมิ ว โธมัส และมัทธิว คนเก็บ ภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟ
อัส และเลบเบอัสผู้ที่มีชื่ออี กว่า ธัดเดอัส 4 ซีโมนชาวคานา
อัน และยู ดาสอิส คาริโอทผู้ที่ได้ทรยศพระองค์นั ้น 5 สิบสอง
คน นี้ พระ เยซูทรง ใช้ให้ออก ไป และ สัง่ เขา ว่า “อย่า ไป ทาง
ที่ ไปสู่ พวกต่างชาติ และอย่า เข้าไปในเมืองของชาวสะมา
เรีย 6 แต่ว่า จงไปหาแกะหลงของวงศ์ วานอิสราเอลดีกว่า
7 จง ไป พลาง ประกาศ พลาง ว่า ‘อาณาจักร แห่ง สวรรค์ มา
ใกล้แล้ว ’ 8 จง รักษา คน เจ็บ ป่วย ให้หาย คน โรค เรือ
้ น ให้
หายสะอาด คนตายแล้ว ให้ฟื้ น และจงขับ ผีให้ออก ท่านทัง้
หลายได้ รบ
ั เปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ 9 อย่า หาเหรียญทองคํา
หรือ เงิน หรือ ทองแดงไว้ในไถ้ ของท่าน 10 หรือ ย่ามใช้ ตาม
ทาง หรือเสื้อคลุมสองตัว หรือรองเท้า หรือไม้เท้า เพราะว่า
ผู้ ทํางานสมควรจะได้ อาหารกิน 11 เมื่อ ท่านมาถึง นครใด
หรือ เมืองใด จงสืบดู วา่ ใครเป็น คนเหมาะสมในที่นั ้น แล้ว
จงไปอาศัยกับ ผู้ นั้น จนกว่า จะจากไป 12 ขณะเมื่อ ท่านขึ้น
เรือน จงให้ พรแก่ ครัว เรือนนั ้น 13 ถ้า ครัว เรือนนั ้น สมควร
รับพร ก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั ้น แต่ถ้าครัวเรือน
นั ้นไม่สมควรรับพร ก็ให้สันติสุขนัน
้ กลับคืนมาสู่ท่าน 14 ถ้า
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ผู้ ใดไม่ ต้อ นรับท่า นทัง้ หลายและไม่ ฟัง คํา ของท่าน เมื่อ จะ
ออกจากเรือนนั ้นเมืองนั ้น จงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของท่าน
ออกเสีย 15 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษา
นั ้น โทษ ของ เมือง โส โดม และ เมือง โก โม ราห์ จะ เบา กว่า
โทษ ของ เมือง นั ้น 16 ดูเถิด เรา ใช้ พวก ท่าน ไป ดุจ แกะ อยู่
ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า เหตุฉะนั ้นท่านจงฉลาดเหมือนงู และ
ไม่มีภัยเหมือนนกเขา 17 แต่จงระวังผู้คนไว้ให้ดี เพราะพวก
เขา จะ มอบ ท่าน ทัง้ หลาย ไว้ กับ ศาล และ จะ เฆี่ยน ท่าน ใน
ธรรมศาลาของเขา 18 และท่านจะถูก นํา ตัว ไปอยู่ ต่อ หน้า
เจ้า เมืองและกษั ตริย์ เพราะเห็น แก่เรา เพื่อ ท่านจะได้ เป็น
พยานต่อ เขาและต่อ คนต่างชาติ 19 แต่เมื่อ เขามอบท่าน
ไว้นั ้น อย่า เป็นกังวลว่า จะพูด อะไรหรือ อย่างไร เพราะเมื่อ
ถึง เวลา คํา ที่ ท่านจะพูด นั ้น จะทรงประทานแก่ ท่านในเวลา
นั ้น 20 เพราะว่าผู้ที่พูดมิใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณ
แห่ง พระบิดาของท่าน ผู้ตรัส ทางท่าน 21 แม้ว่า พีก็
่ จะมอบ
น้ องให้ ถึง ความตาย พ่อ จะมอบลูก และลูกก็ จะทรยศต่อ
พ่อ แม่ให้ถึงแก่ความตาย 22 ท่านจะถูก คนทัง้ ปวงเกลียด
ชัง เพราะเห็น แก่ นามของเรา แต่ผู้ใดที่ ทนได้ถึงที่ สุด ผู้นั ้น
จะรอด 23 แต่เมื่อ เขาข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนี ไปยังอีก
เมืองหนึ่ ง เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนที่ท่านจะไปทัว่
เมืองต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ปัญหาของสาวก
24

ศิษย์ไม่ใหญ่กว่า ครู และ ทาส ไม่ใหญ่กว่า นาย ของ ตน
ซึ่ง ศิษย์ จะ ได้ เป็น เสมอ ครู ของ ตน และ ทาส เสมอ นาย
ของ ตน ก็ พอ อยูแล้
่ ว ถ้า เขา ได้ เรียก เจ้า บ้า นว่าเบ เอล เซบู
ล เขา จะ เรียก ลูกบ้า นข อง เขา มาก ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด
25
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26

เหตุฉะนั ้น อย่า กลัว เขา เพราะว่า ไม่มีสิ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่จะ
ไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลับที่ จะไม่ เผยให้ประจักษ์ 27 ซึ่ง
เรากล่าวแก่ พวกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวในที่สว่าง และ
ซึ่งท่านได้ยน
ิ กระซิบที่หู ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคา
28
บ้าน
อย่า กลัว ผู้ที่ฆ่า ได้แต่กาย แต่ไม่มีอํานาจ ที่ จะ ฆ่า
จิต วิญญาณ แต่จง กลัว พระองค์ผู้ทรง ฤทธิที
์ ่จะ ให้ ทัง้ จิต
วิญญาณ ทัง้ กาย พินาศ ใน นรก ได้ 29 นก กระจอก สอง ตัว
เขา ขาย บาท หนึ่ งมิใช่หรือ แต่ถ้า พระ บิดา ของ ท่าน ไม่ ทรง
เห็นชอบ นกนั ้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ 30 ถึง
ผมของท่านทัง้ หลายก็ ทรงนั บ ไว้แล้วทุก เส้น 31 เหตุฉะนั ้น
อย่า กลัว เลย ท่าน ทัง้ หลาย ก็มีค่า กว่า นก กระจอก หลาย
ตัว 32 เหตุดัง นั ้น ผู้ ใดจะรับ เราต่อ หน้า มนุษย์ เราจะรับ ผู้
นั ้น ต่อ พระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ด้วย
33 แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อ
พระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา

34

อย่า คิด ว่า เรา มา เพื่อ จะ นํา สันติภาพ มา สู่โลก เรา
มิได้นํา สันติภาพ มา ให้ แต่เรา นํา ดาบ มา 35 ด้วย ว่า เรา
มา เพื่อ จะ ให้ ลูกชาย หมางใจ กับ บิดา ของ ตน และ ลูกสาว
หมางใจกับ มารดาและลูก สะใภ้ หมางใจกับ แม่สามี 36 และ
ผู้ที่ อยูร่
่ วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็นศัตรู ต่อกัน 37 ผู้ใดที่ รกบ
ั ิ
ดามารดายิง่ กว่า รัก เราก็ไม่สมกับ เรา และผู้ ใดรักบุตรชาย
หญิง ยิง่ กว่า รัก เรา ผู้นั ้นก็ไม่สมกับ เรา 38 และผู้ ใดที่ไม่รับ
เอากางเขนของตนตามเราไป ผู้นั ้นก็ไม่สมกับเรา 39 ผู้ที่จะ
เอาชีวต
ิ ของตนรอดจะกลับ เสีย ชีวต
ิ แต่ผู้ที่สู้เสีย ชีวต
ิ ของ
ตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด 40 ผู้ที่รับท่านทัง้ หลาย
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ก็รบ
ั เรา และผู้ที่รับเราก็รบ
ั พระองค์ที่ทรงใช้เรามา 41 ผู้ที่รับ
ศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่ง ศาสดาพยากรณ์ นั ้น ก็จะ
ได้ บําเหน็ จ อย่าง ที่ศาสดา พยากรณ์ พึง ได้รับ และ ผู้ที่รับ ผู้
ชอบธรรมเพราะนามแห่ง ผู้ ชอบธรรมนั ้น ก็จะได้ บําเหน็ จ
อย่างที่ผู้ชอบธรรมพึง ได้รับ 42 และผู้ ใดจะเอานํ้า เย็น สัก
ถ้วยหนึ่ งให้คนเล็กน้ อยเหล่านี้ คนใดคนหนึ่ งด่ม
ื เพราะนาม
แห่ง ศิษย์ของเราเราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คน
นั ้นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้”

11

1 ต่อมาเมื่อพระเยซู ตรัสสัง
่ สาวกสิบสองคนของพระองค์

เสร็จ แล้ว พระองค์ได้เสด็จ จากที่ นั่น ไปเพื่อ จะสัง่ สอนและ
ประกาศในเมืองต่างๆของเขา
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)
ฝ่าย ยอห์น เมื่อ ติดอยู่ ใน เรือน จํา ได้ ยิน ถึงกิ จการ ของ
พระ คริสต์ จึง ได้ใช้สาวก สอง คน ของ ท่าน ไป 3 ทูล ถาม
พระองค์ว่า “ท่านเป็นผู้ที่จะมานั ้นหรือ หรือเราจะต้องคอย
หา ผู้อื่น ” 4 ฝ่าย พระ เยซู ตรัส ตอบ พวก เขา ว่า “จง ไป แจ้ง
แก่ ยอห์นอีก ครัง้ ถึง สิง่ ที่ ท่าน ได้ยน
ิ และ ได้เห็น 5 คือ ว่า
คน ตาบอด ก็ หาย บอด คน ง่อย เดิน ได้ คน โรค เรือ
้ น หาย
สะอาด คน หู หนวก ได้ยน
ิ ได้ คน ตาย แล้ว เป็น ขึ้น มา และ
ข่าว ประเสริฐ ก็ ประกาศ แก่ คน อนาถา 6 บุคคล ผู้ ใด ไม่
สะดุด เพราะ เรา ผู้นั ้น เป็นสุข” 7 ครัน
้ สาวก เหล่า นั ้น ไป
แล้ว พระ เยซูเริม
่ ตรัส กับ คน หมู่ นั ้น ถึง ยอห์นว่า “ท่าน ทัง้
หลายได้ ออกไปในถิน
่ ทุรกันดารเพื่อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดย
ถูก ลมพัด หรือ 8 แต่ท่าน ทัง้ หลาย ออกไป ดูอะไร ดูคนนุ่ง
ห่ม ผ้า เนื้ ออ่อนนิ่ ม หรือ ดูเถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ อ นิ่ ม ก็อยูใน
่
2
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พระ นิ เวศ ขอ งกษั ตริย์ 9 แต่ท่าน ทัง้ หลาย ออก ไป ดูอะไร
ดูศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ทีเดียวและเราบอกท่านว่า ท่าน
นั ้น เป็น ยิง่ กว่า ศาสดา พยากรณ์ เสียอีก 10 คือ ผู้ นั ้น เอง
ที่ พระคัมภีรได้
์ เขียนถึงว่า ‘ดูเถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้าง
หน้า ท่าน ผู้นั ้น จะ เตรียม ทาง ของ ท่าน ไว้ ข้าง หน้า ท่าน’
11 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า ในบรรดาคนซึ่ง
เกิด จาก ผู้ หญิง มา นั ้น ไม่มีผู้ใด ใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ
ติศ มา แต่ว่า ผู้ที่ตํ่าต้อยที่สุด ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ก็ยัง
ใหญ่ กว่า ยอห์น เสียอีก 12 และตัง้ แต่สมัย ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ
ติศ มา ถึง ทุก วัน นี้ อาณาจักร แห่ง สวรรค์ก็เป็น สิง่ ที่ คน ได้
แสวงหา ด้วย ใจร้อน รน และ ผู้ที่ใจร้อน รน ก็ เป็น ผู้ที่ชิง เอา
ได้ 13 เพราะคําของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายและพระราช
บัญญัติได้พยากรณ์ มาจนถึงยอห์นนี้ 14 ถ้าท่านทัง้ หลายจะ
ยอมรับ ในเรือ
่ งนี้ ก็ยอห์น นี้ แหละเป็น เอลี ยาห์ ซ่ึง จะมานั ้น
15 ใครมีหูจงฟังเถิด 16 เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไร
ดี เปรียบเหมือนเด็กนั ่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อน 17 กล่าว
ว่า ‘พวก ฉั น ได้เป่า ปี่ ให้พวก เธอ และ เธอ มิได้เต้นรํา พวก
ฉั น ได้ พิลาปรํา่ ไห้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้ครํา่ ครวญ
’ 18 ด้วยว่า ยอห์ นมาก็ไม่ ได้กิน หรือด่ม
ื และเขาว่า ‘มีผีเข้า
19
สิง อยู’่
ฝ่ายบุตรมนุษย์ มาทังก
้ ิน และดื่ม เขาก็ว่า ‘ดูเถิด
นี่ เป็น คนกิน เติบ และดื่มน้าํ องุน
่ มาก เป็นมิต รสหายกับ คน
เก็บภาษี และคนบาป’ แต่พระปัญญาก็ ปรากฏว่าชอบธรรม
แล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั ้น”
การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
20

แล้ว พระองค์ก็ทรง ตัง้ ต้น ติ เตียน เมือง ต่างๆ
ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา การอิทธิฤทธิเป็
์ น ส่วนมาก เพราะ
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เขา มิได้กลับ ใจเสีย ใหม่ 21 “วิบัติแก่เจ้า เมือง โค รา ซิน
วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซอิด า เพราะถ้า การอิทธิฤทธิซึ
์ ่ง ได้
กระทํา ท่ามกลาง เจ้า ได้ กระทํา ใน เมือง ไท ระ และ เมือง ไซ
ดอน คนในเมืองทัง้ สองจะได้น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ นั ่งบนขี้เถ้า
กลับ ใจเสีย ใหม่นาน มา แล้ว 22 แต่เรา บอก เจ้า ว่า ใน วัน
พิพากษา โทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่า โทษ
ของเจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่ง ถูก ยกขึ้น
เทียมฟ้า แล้ว เจ้าจะต้องลงไปถึง นรกต่างหาก ด้วยว่าการ
อิทธิฤทธิซึ
์ ่ง ได้ กระทํา ในท่ามกลางเจ้า นั ้น ถ้า ได้ กระทํา ใน
เมือง โส โดม เมือง นั ้น จะ ได้ตัง้ อยูจน
่ ทุก วัน นี้ 24 แต่เรา
บอก เจ้า ว่า ใน วัน พิพากษา โทษ เมือง โส โดม จะ เบา กว่า
โทษ ของ เจ้า” 25 ขณะ นั ้น พระ เยซู ทูล ตอบ ว่า “โอ ข้า แต่
พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน ข้าพระองค์
ขอ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่พระองค์ได้ทรง ปิดบัง สิง่ เหล่า
นี้ ไว้จาก ผู้มีปัญญา และ ผู้ฉลาด และ ได้ สําแดง ให้ผู้น้ อย รู ้
26 ข้า แต่ พระบิดา ที่เป็ น อย่างนั ้นก็ เพราะเป็ นที่ ชอบพระทัย
ในสายพระเนตรของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ ทรง
มอบสิง่ สารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบุตรนอกจาก
พระบิดา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้
ใดก็ตามที่พระบุตรประสงค์จะสําแดงให้รู ้
การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่

28 บรรดาผู้ทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนั กจงมา

หาเรา และเราจะให้ท่านทัง้ หลายหายเหนื่ อยเป็นสุข 29 จง
เอาแอกของเราแบกไว้ แล้ว เรียนจากเรา เพราะว่า เรามี
ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทัง้ หลายจะพบที่สงบสุข
ในใจของตน 30 ด้วยว่า แอกของเราก็ แบกง่าย และภาระ
ของเราก็เบา”
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พระคริสต์ เป็น เจ้า เป็น ใหญ่ เหนื อ วัน สะบาโต (มก 2:2328; ลก 6:1-5)
1 ใน คราว นั ้น พระ เยซู เสด็จ ไป ใน นา ใน วัน สะ บา โต
และ พวก สาวก ของ พระองค์ หิว จึง เริม
่ เด็ด รวง ข้าว มา กิน
2 แต่เมื่อ พวก ฟา ริสีเห็น เข้า เขา จึง ทูล พระองค์ว่า “ดูเถิด
สาวก ของ ท่าน ทําการ ซึ่ง พระ ราช บัญญัติห้าม ไว้ ใน วัน สะ
บาโต” 3 พระองค์จึง ตรัส กับ เขาว่า “พวกท่านยัง ไม่ได้อ่าน
หรือ ซึ่ง ดาวิด ได้ กระทํา เมื่อ ท่านและพรรคพวกหิว 4 ท่าน
ได้เข้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า รับ ประทานขนมปัง หน้า
พระ พักตร์ ซึ่ง พระ ราช บัญญัติห้าม ไว้ไม่ให้ท่าน และ พรรค
พวกรับ ประทาน ควรแต่ปุโรหิต พวกเดียว 5 ท่านทัง้ หลาย
ไม่ได้อ่านในพระราชบัญญัติหรือ ที่ ว่า ในวัน สะบาโตพวก
ปุโรหิต ใน พระ วิ หา รดูห มินว
่ ัน สะ บา โต แต่ไม่มีความ ผิด
6 แต่เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า ที่ นี่มีผู้หน่งึ เป็น ใหญ่ กว่า พระ
7
วิหารอีก แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายได้เข้า ใจความหมายของข้อ
ที่ว่า ‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครือ
่ งสัตวบูชา ’
ท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิด 8 เพราะว่าบุตร
มนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต”
ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
แล้ว เมื่อ พระองค์ได้เสด็จ ไปจากที่นั ่น พระองค์ก็เข้า ไป
ในธรรมศาลาของเขา 10 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งมือ ข้างหนึ่ ง
ลีบ คน ทัง้ หลาย ถาม พระองค์ว่า “การ รักษา โรค ใน วัน สะ
บาโตนั ้น พระราชบัญญัติห้ามไว้หรือ ไม่ ” เพื่อ เขาจะหาเหตุ
ฟ้อง พระองค์ได้ 11 พระองค์จึง ตรัส กับ เขา ว่า “ถ้า ผู้ ใด ใน
พวก ท่าน มี แกะ ตัว เดียว และ แกะ ตัวนน
ั ้ ตก บ่อ ใน วัน สะ
บา โต ผู้นั ้น จะ ไม่ฉุ ดลาก แกะ ตัวนั ้ นขึ้น หรือ 12 มนุษย์คน
9
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หนึ่ ง ย่อม ประเสริฐ ยิง่ กว่า แกะ มาก เท่าใด เหตุฉะนั ้น จึง
ถูก ต้อง ตามพ ระ ราช บัญญัติให้ทําการ ดีได้ใน วัน สะ บา โต”
13 แล้ว พระองค์ก็ตรัส กับ ชายคนนั ้นว่า “จงเหยียดมือ ออก
เถิด” เขา ก็เหยียด ออก และ มือ นั ้นก็ หาย เป็น ปกติ เห มือ
นมืออีก ข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากัน ถึง
พระองค์ว่า จะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้
ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย

15

แต่เมื่อ พระ เยซู ทรง ทราบ พระองค์จึง ได้ เสด็จ
ออก ไป จาก ที่นั ่น และ คน เป็นอัน มาก ก็ตาม พระองค์ไป
พระองค์ก็ทรง รักษา เขา ให้ หาย โรค สิน
้ ทุก คน 16 แล้ว
พระองค์ ทรง กําชับ ห้าม เขา มิให้แพร่ง พราย ว่า พระองค์
คือ ผู้ใด 17 ทัง้ นี้ เพื่อ คํา ที่ได้กล่าวไว้แล้ว โดยอิส ยาห์ศาสดา
พยากรณ์ จะ สําเร็จ ซึ่ง ว่า 18 ‘ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา ซึ่ง เรา
ได้ เลือกสรรไว้ ที่รัก ของเรา ผู้ซึ่ง จิตใจเราโปรดปราน เรา
จะ เอา วิญญาณ ของ เรา สวม ท่าน ไว้ ท่าน จะ ประกาศ การ
พิพากษาแก่พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และไม่
ร้องเสียงดัง ไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงของท่านตามถนน 20 ไม้อ้อ
ชํ้า แล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็น ควัน แล้วท่านจะไม่ดับ
กว่า ท่าน จะ ทําให้ การ พิพากษา มีชัยชนะ 21 และ พวก ต่าง
ชาติจะวางใจในนามของท่าน’
ชาย มีผีสิง ได้ รับ การ รักษา พวก ฟา ริสีกล่า วหา ว่า เป็น
โดยฤทธิอ
์ าํ นาจของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30; ลก 11:14-23)
22 ขณะ นั ้น เขา พา คน หนึ่ งมีผีเข้า สิง อยู่ ทัง
้ ตาบอด และ
เป็นใบ้มาหาพระองค์ พระองค์ทรงรักษาให้หาย คนตาบอด
และใบ้ นั้น จึง พูด จึง เห็น ได้ 23 และคนทัง้ ปวงก็อัศจรรย์ใจ
ถา มกันว่า “คน นี้ เป็น บุตร ของ ดา วิดมิใช่หรือ ” 24 แต่พวก
ฟาริสีเมื่อ ได้ ยน
ิ ดัง นั ้นก็พูดกันว่า “ผู้นี้ ขับ ผี ออกได้ก็เพราะ
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ใช้ อาํ นาจเบเอลเซบู ล ผู้ เป็น นายผีนั ้น ” 25 ฝ่ายพระเยซู ทรง
ทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆ
ซึ่ง แตกแยกกันเอง ก็ จะรกร้างไป เมือง ใดๆหรือ ครัว เรือน
ใดๆ ซึ่ง แตกแยก กันเอง จะ ตัง้ อยูไม่
่ ได้ 26 และ ถ้า ซาตาน
ขับ ซาตานออกมันก็ แตกแยกกัน ในตัว มัน เอง แล้ วอาณา
จักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่ อย่างไร ได้ 27 และ ถ้า เรา ขับ ผี ออก
โดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทัง้ หลายขับมันออกโดย
อํานาจของใครเล่า เหตุฉะนั ้น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น
ผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่าน 28 แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระ
วิญญาณของ พระเจ้า อาณาจักร ของ พระเจ้า ก็ มา ถึง ท่าน
แล้ว 29 หรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกําลังมากและ
ปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่จะจับคนที่มีกําลัง
มากนั ้นมัด ไว้เสียก่อน แล้ว จึง จะปล้น ทรัพย์ ในเรือนนั ้น ได้
30 ผู้ที่ไม่ อยูฝ่
่ ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ไม่รวบรวม
ไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้กระจัดกระจายไป
ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
31 เพราะฉะนั ้น เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า ความผิด บาป
และคํา หมิน
่ ประมาททุก อย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้น
แต่คํา หมิน
่ ประมาท พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ จะ ทรง โปรด ยก
ให้มนุษย์ไม่ ได้ 32 ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ จะโปรดยก
ให้ผู้นั ้นได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรง
โปรดยกให้ผู้นั ้นไม่ได้ทัง้ โลกนี้ โลกหน้า
45)

คํา พูด ที่ ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็น ถึง จิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-

33 จงกระทําให้ต้นไม้ดีและผลของต้นไม้นั้นดี

หรือกระทํา
ให้ต้นไม้เลว และ ผล ของ ต้นไม้ นั ้น เลว เพราะ เรา จะ รู จ
้ ัก
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ต้นไม้ ด้วยผลของมัน 34 โอ ชาติงูร้าย เจ้าเป็น คนชัว่ แล้ว
จะพูด ความดีได้อย่างไร ด้วยว่า ปากย่อมพูด จากสิง่ ที่ เต็ม
อยูใ่ นใจ 35 คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั ้น คนชัวก
่ ็
36
เอาของชัว่ มาจากคลังชัว่
ฝ่ายเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า คํา
ที่ไม่เป็น สาระทุก คํา ซึ่ง มนุษย์พูดนั ้น มนุษย์จะต้องให้การ
สําหรับ ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ในวัน พิพากษา 37 เหตุว่าที่เจ้าจะ
พ้น โทษได้ หรือ จะต้องถูก ปรับ โทษนั ้น ก็เพราะวาจาของ
เจ้า”
โยนาห์ คือ ตัวอย่างการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระคริสต์
(ลก 11:29-44)
38 ครา วนั ้นมี บาง คนใน พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก
ฟา ริสีทูล ว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวก ข้าพเจ้า อยาก จะ เห็น
หมายสําคัญ จากท่าน” 39 พระองค์จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คน
ชาติ ชัว่ และ เล่น ชู้ แสวงหา หมาย สําคัญ และ จะ ไม่ ทรง
โปรด ให้ หมาย สําคัญ แก่เขา เว้น ไว้แต่หมาย สําคัญ ของ
โย นาห์ศาสดา พยากรณ์ 40 ด้วย ว่า ‘โย นาห์ได้อยูใน
่ ท้อง
ปลาวาฬ สาม วัน สาม คืน’ ฉั นใด บุตรม นุษย์ จะ อยู่ ใน ท้อง
แผ่นดินสามวันสามคืนฉั นนั ้น 41 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้น
ในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วย
ว่า ชาวนี นะเวห์ได้กลับ ใจเสีย ใหม่ เพราะคํา ประกาศของโย
นาห์ และดูเถิด ผู้เป็นใหญ่กว่าโยนาห์อยูที
่ ่นี่ 42 นางกษั ตริย์
ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะ
กล่าวโทษเขา ด้วยว่าพระนางนั ้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่น
ดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ผู้เป็น
ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยูที
่ ่นี่
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บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวัง พึ่ง ความดี ของตนเอง (ลก
11:24-26)
43

เมื่อ ผี โสโครก ออก มา จาก ผู้ ใด แล้ว มันก็ ท่อง
เที่ยว ไป ใน ที่กันดาร เพื่อ แสวงหา ที่ หยุด พัก แต่ไม่พบ เลย
44 แล้วมันก็กล่าว ว่า ‘ข้า จะ กลับ ไป ยัง เรือน ของ ข้า ที่ ข้า ได้
ออกมานั ้น’ และเมื่อมัน มาถึงก็เห็น เรือนนั ้นว่าง กวาดและ
ตกแต่งไว้แล้ว 45 มันจึงไปรับเอาผีอ่นอ
ื ีกเจ็ด ผีรา้ ยกว่ามัน
เอง แล้ว ก็เข้า ไปอาศัย ที่นั ่น และในที่ สุด คนนั ้นก็ ตกที่ นั ่ง
ร้ายกว่าตอนแรก คนชาติชวน
ั ่ ี้ก็จะเป็นอย่างนั ้น”
ผู้ประพฤติตามพ ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า ก็ เปรียบ
เหมือน ญาติพีน้
่ อง ของ พระ คริสต์ (มก 3:31-35; ลก 8:1921)
46

ขณะ ที่พระองค์ยัง ตรัส กับ ประชาชน อยูนั
่ ้น ดูเถิด
มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระองค์ พา กัน มา ยืน อยู่
ภายนอก ประสงค์ จะ สนทนา กับ พระองค์ 47 แล้ว มี คน
หนึ่ ง ทูล พระองค์ว่า “ดูเถิด มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ
พระองค์ ยืน อยู่ ข้าง นอก ประสงค์ จะ สนทนา กับ พระองค์”
48 แต่พระองค์ตรัส ตอบ ผู้ที่ทูล พระ องค์ นั ้นว่า “ใคร เป็ น
มารดา ของ เรา ใคร เป็น พี่ น้ อง ของ เรา” 49 พระองค์ทรง
เหยียดพระหัตถ์ ไปทางพวกสาวกของพระองค์ และตรัสว่า
“ดูเถิด นี่ เป็น มารดาและพี่ น้องของเรา 50 ด้วยว่า ผู้ ใดจะ
กระทํา ตาม พระทัย พระ บิดา ของ เรา ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์
ผู้นั ้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา”

13
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)
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ใน วัน นั ้น เอง พระ เยซูได้เสด็จ จาก เรือน ไป ประ
ทับที่ชายทะเล 2 มีคน พา กัน มา หา พระองค์ มาก นั ก
พระองค์จึง เสด็จ ลง ไป ประทับ ใน เรือ และ บรรดา คน เห
ล่านั ้นก็ ยืน อยู่ บน ฝั่ ง 3 แล้ว พระองค์ก็ตรัส กับ เขา หลาย
ประการ เป็น คํา อุปมา ว่า “ดูเถิด มีผู้หว่าน คน หนึ่ ง ออก
ไป หว่าน พืช 4 และ เมื่อ เขา หว่าน เมล็ด พืชก็ ตก ตาม
หนทาง บ้าง แล้ว นก ก็มากิน เสีย 5 บ้าง ก็ ตก ใน ที่ ซึ่งมี พื้น
หิน มีเนื้ อดิน แต่น้ อย จึง งอก ขึ้น โดย เร็ว เพราะ ดิน ไม่ลึก
6 แต่เมื่อ แดดจัด แดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจึง เหีย
่ วไป
7 บ้างก็ ตกกลางต้น หนาม ต้น หนามก็ งอกขึ้น ปกคลุม เสีย
8 บ้างก็ ตกที่ดินดี แล้ว เกิด ผล ร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง
สามสิบเท่าบ้าง 9 ใครมีหูจงฟังเถิด” 10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมา
ทูล พระองค์ว่า “เหตุไฉนพระองค์ ตรัส กับ เขาเป็น คํา อุปมา”
11 พระองค์ตรัส ตอบ เขา ว่า “เพราะ ว่า ข้อ ความ ลึกลับ ของ
อาณาจักรแห่งสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่คน
12
เหล่า นั ้น ไม่ โปรดให้รู ้
ด้วยว่า ผู้ ใดมีอยูแล้
่ ว จะเพิม
่ เติม
ให้ คนนั ้นมีเหลือเฟือ แต่ผู้ใดที่ไม่มีนั ้น แม้ว่า ซึ่ง เขามีอยูจะ
่
ต้องเอาไปจากเขา 13 เหตุฉะนั ้น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคํา
อุปมา เพราะว่าถึงเขาเห็นกเ็ หมือนไม่เห็น ถึงได้ยนก
ิ เ็ หมือน
14
ไม่ได้ยิน และ ไม่เข้าใจ
คํา พยากรณ์ ของ อิส ยาห์ก็สําเร็จ
ในคนเหล่านั ้นที่ว่า ‘พวกเจ้า จะได้ ยนก
ิ ็จริง แต่จะไม่เข้าใจ
15
จะดูก็จริง แต่จะไม่รับ รู ้ เพราะว่า ชนชาตินี้ กลายเป็น คน
มี ใจเฉื่ อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่า ในเวลาใด
เขา จะ เห็น ด้วย ตา ของ เขา และ ได้ยน
ิ ด้วย หู ของ เขา และ
เข้าใจ ด้วย จิตใจ ของ เขา และ จะ หัน กลับ มา และ เรา จะ
ได้ รักษา เขา ให้หาย ’ 16 แต่ตา ของ ท่าน ทัง้ หลาย ก็ เป็นสุข
เพราะได้เห็น และหู ของท่านก็ เป็นสุข เพราะได้ยิน 17 เรา
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บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้
ชอบธรรมเป็นอัน มากได้ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง ท่านทัง้ หลาย
เห็น อยูนี
่ ้ แต่เขามิ เคยได้เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่ง ท่านทัง้
หลายได้ยิน แต่เขาก็มิเคยได้ยิน 18 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลาย
จงฟัง คํา อุปมาว่า ด้วยผู้ หว่า นพืชนัน
้ 19 เมื่อ ผู้ ใดได้ยน
ิ พระ
วจนะแห่ งอาณาจักรนัน
้ แต่ไม่ เข้าใจ มารร้ายก็ มาฉวยเอา
พืชซึ่งหว่านในใจเขานั ้นไปเสีย นั ่นแหละได้แก่ผู้ซึ่งรับเมล็ด
ริม หนทาง 20 และ ผู้ที่รับ เมล็ด ซึ่ง ตกใน ที่ดินซึ่งมี พื้น หิน
นั ้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยิน พระวจนะ แล้ว ก็รับทันทีด้วยความ
ปรีดี 21 แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยูชั
่ ว่ คราว และเมื่อเกิด
การ ยาก ลําบาก หรือ การ ข่มเหง ต่างๆ เพราะ พระ วจนะ นั ้น
ต่อ มาเขาก็ เลิก เสีย 22 ผู้ที่รับ เมล็ด ซึ่ง ตกกลางหนามนั ้น
ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดา
โลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนั ้นเสีย
และเขาจึง ไม่เกิด ผล 23 ส่วนผู้ที่รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในดิน ดีนั ้น
ได้แก่บุคคล ที่ได้ยิน พระ วจนะ และ เข้าใจ คน นั ้นก็เกิด ผล
ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง”
คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
24

พระองค์ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้เขาทัง้ หลายฟัง ว่า
“อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ ง ได้ หว่าน
พืช ดี ใน นา ของ ตน 25 แต่เมื่อ คน ทัง้ หลาย นอน หลับอยู่
ศัตรู ของ คน นั ้น มา หว่าน ข้าว ละมาน ปน กับข้าว สาลี นั ้น ไว้
แล้ว ก็หลบไป 26 ครัน
้ ต้น ข้าวนั ้น งอกขึ้น ออกรวงแล้ว ข้าว
ละมานก็ ปรากฏขึ้น ด้วย 27 พวกผู้รับ ใช้แห่งเจ้า บ้านจึง มา
แจ้ง แก่ นาย ว่า ‘นาย เจ้าข้า ท่าน ได้ หว่าน พืช ดี ใน นา ของ
ท่าน มิใช่หรือ แต่มีข้าว ละมาน มา จาก ไหน’ 28 นายก็ ตอบ
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พวกเขาว่า ‘นี้ เป็นการกระทํา ของศัตรู ’ พวกผู้รับ ใช้จึง ถาม
นาย ว่า ‘ท่าน ปรารถนา จะ ให้ พวก เรา ไป ถอน และ เก็บ ข้าว
ละมานหรือ’ 29 แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกลอ
ื กว่าเมื่อกําลัง
ถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลีด้วย 30 ให้ทัง้ สองจําเริญไป
ด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั ้นเราจะสัง่ ผู้เกี่ยว
ว่า “จงเก็บ ข้าวละมานก่อนมัด เป็น ฟ่อนเผาไฟเสีย แต่ข้าว
สาลีนั ้นจงเก็บไว้ในยุง้ ฉางของเรา” ’ ”
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)

31

พระองค์ยัง ตรัส คํา อุปมา อีก ข้อ หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง ว่า
“อาณาจักร แห่ง สวรรค์ เปรียบ เหมือน เมล็ด พันธุ ์ ผัก กาด
เมล็ด หนึ่ ง ซึ่ง ชาย คน หนึ่ ง เอา ไป เพาะ ลง ใน ไร่ ของ ตน
32 เมล็ด นั ้นที่จริงก็ เล็ก กว่า เมล็ด ทัง
้ ปวง แต่เมื่อ งอก ขึ้น
แล้วก็ใหญ่ที่สุด ท่ามกลางผัก ทัง้ หลาย และจําเริญ เป็นต้น
ไม้จนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยู่ตามกิงก
่ ้านของต้นนั ้น
ได้”
คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)

33

พระองค์ยัง ตรัส คํา อุปมา ให้ เขา ฟังอีก ข้อ หนึ่ ง ว่า
“อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่งผูห
้ ญิงคนหนึ่ ง
เอา มา เจือ ลง ใน แป้ง สาม ถัง จน แป้ง นั ้น ฟู ขึ้น ทัง้ หมด”
34 ข้อความ เหล่า นี้ ทัง
้ สิน
้ พระ เยซูตรัส กับ หมู่ ชน เป็น คํา
อุปมา และนอกจากคํา อุปมา พระองค์มิได้ตรัส กับ เขาเลย
35 ทัง
้ นี้ เพื่อ จะ ให้ สําเร็จ ตามพ ระ วจนะ ที่ ตรัส โดย ศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘เรา จะ อ้า ปาก กล่าว คํา อุปมา เรา จะ กล่าว
ข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก’
ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
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36 แล้วพระเยซู จึงทรงให้ฝูงชนเหล่านั ้นจากไปและเสด็จ

เข้าไปในเรือน พวกสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้า พระองค์ ทูล
ว่า “ขอพระองค์ ทรงโปรดอธิบายให้ พวกข้า พระองค์เข้า ใจ
คําอุปมาที่วา่ ด้วยข้าวละมานในนานั ้น” 37 พระองค์ตรัสตอบ
เขาว่า “ผู้หว่านเมล็ด พืช ดี นั ้น ได้แก่บุตรมนุษย์ 38 นานัน
้
ได้แก่โลก ส่วน เมล็ด พืช ดีได้แก่ลูก หลาน แห่ งอาณาจักร
แต่ข้าวละมานได้แก่ลูก หลานของมารร้าย 39 ศัตรู ผู้หว่าน
ข้าว ละมาน ได้แก่พญา มาร ฤดูเกี่ยว ได้แก่การ สิน
้ สุด ของ
โลก นี้ และ ผู้เกี่ ยวนั ้ น ได้แก่พวก ทูต สวรรค์ 40 เหตุฉะนั ้น
เขา เก็บ ข้าว ละมาน เผา ไฟ เสีย อย่างไร ใน การ สิน
้ สุด ของ
41
โลกนี้ ก็จะเป็น อย่างนั ้น
บุตรมนุษย์ จะใช้ พวกทูต สวรรค์
ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิง่ ที่ทําให้หลงผิด และบรรดา
ผู้ที่ทําความชัว่ ช้า ไปจากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิง้
ลงในเตาไฟอัน ลุก โพลง ที่นั ่น จะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยว
ฟัน 43 คราวนั ้นผูช
้ อบธรรมจะส่องแสงอยูใ่ นอาณาจักรพระ
บิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือน
ขุมทรัพย์ ซ่อน ไว้ ใน ทุ่ง นา เมื่อมีผู้ใด พบ แล้วก็กลับ ซ่อน
เสียอีก และเพราะความปรีดีจึง ไปขายสรรพสิง่ ซึ่ง เขามีอยู่
แล้วไปซื้อทุ่งนานั ้น
44

คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
45 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือน
พ่อค้าที่ ไปหาไข่มุกอย่างดี 46 ซึ่งเมื่อได้ พบไข่มุกเม็ดหนึ่ งมี
ค่ามาก ก็ไปขายสิง่ สารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั ้น
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คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
47 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือน
อวนที่ ลากอยู่ ในทะเล ติดปลารวมทุก ชนิ ด 48 ซึ่ง เมื่อ เต็ม
แล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่ งนั ่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ในภาชนะ แต่ที่ไม่
ดีนั ้นก็ ทิง้ เสีย 49 ในการสิน
้ สุด ของโลกก็ จะเป็น อย่างนั ้น
แหละ พวก ทูต สวรรค์ จะ ออก มา แยก คน ชัว่ ออก จาก คน
ชอบธรรม 50 แล้ วจะทิง้ ลงในเตาไฟอัน ลุก โพลง ที่นั ่น จะ
มีการ ร้องไห้ขบ เขี้ยว เคี้ยว ฟัน ” 51 พระ เยซูตรัส กับ เขา ว่า
“ข้อความเหล่านี้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจแล้วหรือ” เขาทูลตอบ
พระองค์ว่า “เข้าใจ พระเจ้า ข้า” 52 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ เขา
ว่า “เพราะฉะนั ้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ได้รับการสัง่ สอน
ถึง อาณาจักร แห่ง สวรรค์แล้ว ก็เป็น เหมือน เจ้าของ บ้าน ที่
เอาทัง้ ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน”
พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ
ต่อ มา เมื่อ พระ เยซูได้ตรัส คํา อุปมา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว
พระองค์ก็เสด็จไปจากที่นั ่น 54 เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงบ้าน
เมือง ของ พระองค์แล้ว พระองค์ก็สัง่ สอน ใน ธรรม ศาลา
ของ เขา จน คน ทัง้ หลาย ประหลาด ใจ แล้ว พูดกันว่า “คน
นี้ มี สติปัญญา และ การ อิทธิฤทธิอย่
์ าง นี้ มา จาก ไหน 55 คน
นี้ เป็น ลูก ช่างไม้มิใช่หรือ มารดา ของ เขา ชื่อ มา รียมิ
์ ใช่หรือ
และ น้ อง ชาย ของ เขา ชื่อ ยาก อบ โย เสส ซีโมน และ ยู ดา
สมิใช่หรือ 56 และ น้ อง สาว ทัง้ หลาย ของ เขา ก็อยูกั
่ บ เรา
มิใช่หรือ เขาได้สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ มาจากไหน” 57 เขาทัง้ หลาย
จึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ศาสดา
พยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือ เว้นแต่ในบ้านเมืองของตน
และในครัวเรือนของตน” 58 พระองค์จึงมิได้ทรงกระทําการ
อิทธิฤทธิมากที
่นั ่น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ
์
53
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ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-

9)
1

ครัง้ นั ้น เฮ โรด เจ้า เมือง ได้ ยินกิตติศัพท์ของ พระ เยซู
2 จึง กล่าวแก่ พวกคนใช้ ของท่านว่า “ผู้นี้ แหละเป็ น ยอห์น
ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา ท่าน ได้ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย แล้ว
เหตุฉะนั ้น ท่านจึง กระทํา การอิทธิฤทธิได้
์ ” 3 ด้วยว่า เฮโรด
ได้ จับ ยอห์นมัด แล้ว ขัง คุก ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย ส
ภรรยาของฟีลิปน้องชายของตน 4 เพราะยอห์นเคยทูลท่าน
ว่า “ท่านผิดพระราชบัญญัติที่รับนางมาเป็นภรรยา” 5 ถึงเฮ
โรดอยากจะฆ่า ยอห์นก็กลัว ประชาชน ด้วยว่า เขาทัง้ หลาย
นั บ ถือ ยอห์นว่า เป็น ศาสดาพยากรณ์ 6 แต่เมื่อ วัน ฉลองวัน
กําเนิ ด ของ เฮ โร ดมา ถึง บุต รสา วนา ง เฮ โร เดีย สก็ เต้นรํา
ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย ทําให้เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึง สัญญา
โดยปฏิญาณว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็จะให้สิ่ง นั ้น 8 บุตรสา
วก็ ทูล ตามที่ มารดาได้ สัง่ ไว้แล้วว่า “ขอศีรษะยอห์น ผู้ให้รับ
บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั นที่นี่ เพคะ” 9 ฝ่า ยกษั ตริย์เฮ
โรดก็เศร้า ใจ แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้ และเพราะเห็น
แก่ พวกที่ เอนกายลงรับประทานด้วยกันกับท่าน จึงออกคํา
สังอน
่
ุญาตให้ 10 แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก 11 เขา
จึง เอาศีรษะของยอห์น ใส่ ถาดมาให้ หญิง สาวนั ้น หญิง สา
วนั ้นก็ เอาไปให้มารดา 12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห์นก็มารับ
เอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ
ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17;
ยน 6:1-14)
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เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์จึง ลงเรือ เสด็จ ไป
จาก ที่นั ่น ไป ยัง ที่เปลี่ยว แต่ ลําพัง พระองค์ เมื่อ ประชาชน
ทัง้ ปวงได้ยิน เขาก็ ออกจากเมืองต่างๆเดิน ตามพระองค์ไป
14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา จึง ได้ ทรงรักษา
คน ป่วย ของ เขา ให้หาย 15 ครัน
้ เวลา เย็น แล้ว พวก สาวก
ของพระองค์ มาทูล พระองค์ว่า “ที่ นี่กันดารอาหารนั ก และ
บัดนี้ ก็เย็น ลงมากแล้ว ขอพระองค์ ทรงให้ ประชาชนไปเสีย
เถิด เพื่อ เขาจะได้ ไปซื้อ อาหารตามหมู่บ้านสําหรับ ตนเอง”
16 ฝ่าย พระ เยซู ตรัส กับ พวก สาวก ว่า “เขา ไม่ จําเป็ น ต้อง
ไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด” 17 พวกสาวกจึง ทูล
พระองค์ว่า “ที่ นี่พวกข้า พระองค์มีแต่ขนมปัง เพียงห้า ก้อน
กับปลาสองตัวเท่านั ้น” 18 พระองค์จึงตรัสว่า “เอาอาหารนั ้น
มาให้เราที่นี่ เถิด” 19 แล้วพระองค์ทรงสัง่ ให้คนเหล่านั ้นนั ่ง
ลงที่หญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนัน
้ แล้ว
ก็ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้า สวรรค์ ทรงขอบพระคุณ และ
หัก ขนมปัง ส่ง ให้เหล่าสาวก เหล่าสาวกก็ แจกให้ คนทัง้ ปวง
20 เขาได้กินอมท
ิ่ ุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้น เขาเก็บ
ไว้ได้ถึง สิบ สองกระบุง เต็ม 21 ฝ่ายคนที่ได้รับ ประทานอาหา
รนั ้นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)
ในทันใดนั ้น พระเยซูได้ตรัส ให้เหล่าสาวกของพระองค์
ลงเรือ ข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชน
กลับ บ้าน 23 และ เมื่อ ให้ ประชาชน เหล่า นั ้น ไป หมด แล้ว
พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลําพังเพื่อจะอธิษฐาน เมื่อ
ถึงเวลาคํ่า พระองค์ยังทรงอยูที
่ ่นั ่นแต่ผูเ้ ดียว 24 แต่ขณะนั ้น
เรือ อยู่ กลางทะเลแล้ว และถูก คลื่น โคลงเพราะทวนลมอยู่
22
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25 ครัน
้ เวลาสามยามเศษ

พระเยซูจึงทรงดําเนิ นบนนํ้าทะเล
ไปยัง เหล่า สาวก 26 เมื่อ เหล่า สาวกเห็นพระองค์ ทรงดําเนิ น
มาบนทะเล เขาก็ ตกใจนั ก พูดกันว่า “เป็นผี” เขาจึงร้องอึง
ไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้น พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย”
เปโตรสงสัยและจมลง
ฝ่าย เป โต ร จึง ทูล ตอบ พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ถ้า เป็น พระองค์แน่ แล้ว ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ เดิน
บน นํ้า ไป หา พระองค์” 29 พระองค์ตรัสว่า “มา เถิด” เมื่อ
เป โตร ลง จาก เรือ แล้ว เขา ก็ เดิน บน นํ้า ไป หา พระ เยซู
30 แต่เมื่อ เขาเห็น ลมพัด แรงก็กลัว และเมื่อ กําลัง จะจมก็
ร้อง ว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วย ข้า พระองค์ด้วย ” 31 ใน ทันใด
นั ้น พระ เยซู ทรง เอื้อม พระหัตถ์ จับ เขา ไว้ แล้ว ตรัส กับ เขา
ว่า “โอ คนมี ความ เชื่อ น้ อย เจ้าสงสัย ทําไม” 32 เมื่อ พระ
องค์ กับ เป โตร ขึ้น เรือ แล้ว ลม ก็ สงบ ลง 33 เขา ทัง้ หลาย
ที่อยูใน
่ เรือ จึง มา นมัสการ พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ทรง
เป็น พระ บุตร ของ พระเจ้า จริง แล้ว” 34 ครัน
้ พวก เขา ข้าม
ฟาก ไป แล้ว ก็มา ถึง แข วง เยน เน ซา เรท 35 เมื่อ คนใน
สถานที่ นั้นรู้ จัก พระองค์แล้ว ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทัว่ แคว้น
นั ้น ต่าง ก็ พา บรรดา คน เจ็บ ป่วย มา เฝ้า พระองค์ 36 เขา
ทูล อ้อนวอน ขอ พระองค์ โปรด ให้ เขา ได้ แตะ ต้อง แต่ ชาย
ฉลองพระองค์เท่านั ้น และผู้ ใดได้ แตะต้องแล้วก็ หายป่วย
บริบูรณ์ดีทุกคน
28

15

ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
1 ครัง
้ นั ้น พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี ซึ่ง
มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา ทูล ถาม พระ เยซูว่า 2 “ทําไม
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พวก สาวก ของ ท่าน จึง ละเมิด ประเพณี สืบทอด มา จาก
บรรพบุรุษ ด้วย ว่า เขา มิได้ล้าง มือ เมื่อ เขา รับ ประทาน
อาหาร” 3 แต่พระองค์ได้ตรัสตอบเขาว่า “เหตุไฉนพวกท่าน
จึง ละ เมิด พระ บัญญัติของ พระเจ้า ด้วย ประเพณี ของ พวก
ท่าน ด้วย เล่า 4 เพราะ ว่า พระเจ้า ได้ ทร งบัญญัติไว้ว่า ‘จง
ให้เกียรติแก่บิดา มารดา ของ ตน’ และ ‘ผู้ใด ด่า แช่งบิ ดา
มารดา ของ ตน ผู้นั ้น ต้อง ถูก ปรับ โทษ ถึง ตาย’ 5 แต่พวก
ท่าน กลับ สอน ว่า ‘ผู้ใด จะ กล่าว แก่บิดา มารดา ว่า “สิ่ง ใด
ของ ข้าพเจ้า ซึ่ง อาจ เป็น ประโยชน์ แก่ท่าน สิ่ง นั ้น เป็น ของ
ถวาย แล้ว” 6 ผู้นั ้น จึง ไม่ ต้อง ให้เกียรติบิดา มารดา ของ
ตน’ อย่าง นั ้น แหละ ท่าน ทัง้ หลาย ทํา ให้ พระ บัญญัติของ
พระเจ้า เป็น หมัน ไป เพราะ เห็น แก่ประเพณี ของ พวก ท่าน
7 ท่าน คน หน้า ซื่อ ใจ คด อิส ยาห์ได้พยากรณ์ ถึง พวก ท่าน
ถูก แล้วว่า 8 ‘ประชาชน นี้ เข้า มา ใกล้ เรา ด้วย ปาก ของ เขา
และให้เกียรติเราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่าง
ไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วย
เอา บท บัญญัติของ มนุษย์ มา อวด อ้าง ว่า เป็น พระ ดํารัส
สอน’ ” 10 แล้ว พระองค์ ทรง เรียก ประชาชน และ ตรัส กับ
เขา ว่า “จง ฟัง และ เข้าใจ เถิด 11 มิใช่สิ่ง ซึ่ง เข้าไป ใน ปาก
จะ ทําให้มนุษย์เป็น มลทิน แต่สิ่ง ซึ่ง ออก มา จาก ปาก นั ้น
แหละ ทําให้มนุษย์เป็น มลทิน” 12 ขณะ นั ้น พวก สาวก มา
ทูล พระองค์ว่า “พระองค์ทรง ทราบ แล้ว หรือ ว่า เมื่อ พวก
ฟาริสีได้ยิน คํา ตรัสนน
ั ้ เขาแค้น เคืองใจนั ก” 13 พระองค์จึง
ตรัส ตอบ ว่า “ต้นไม้ใดๆ ทุก ต้น ซึ่ง พระ บิดา ของ เรา ผู้ทรง
สถิต ในสวรรค์มิได้ทรงปลูก ไว้ จะต้องถอนเสีย 14 ช่างเขา
เถิด เขาเป็น ผู้นํา ตาบอดนําทางคนตาบอด ถ้า คนตาบอด
นําทางคนตาบอด ทัง้ สองจะตกลงไปในบ่อ” 15 ฝ่ายเปโตร
ทูล พระองค์ว่า “ขอ ทรง โปรด อธิบาย คํา อุปมา นี้ ให้พวก ข้า
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พระองค์ ทราบ เถิด” 16 ฝ่าย พระ เยซู ตรัส ตอบ ว่า “ท่าน ทัง้
หลายยัง ไม่เข้า ใจด้วยหรือ 17 ท่านยัง ไม่เข้า ใจหรือ ว่า สิ่ง
ใดๆซึ่ง เข้าไปในปากก็ ลงไปในท้อง แล้ว ก็ถ่ายออกลงส้วม
ไป 18 แต่สิ่ง ที่ ออกจากปากก็ ออกมาจากใจ สิ่ง นั ้น แหละ
ทําให้มนุษย์เป็น มลทิน 19 ความคิด ชัว่ ร้าย การฆาตกรรม
การผิด ผัว ผิด เมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็น
พยาน เท็จ การ พูด หมิน
่ ประมาท ก็ออก มา จาก ใจ 20 สิ่ง
เหล่า นี้ แหละที่ทําให้มนุษย์เป็น มลทิน แต่ซึ่ง จะรับ ประทาน
อาหารโดยไม่ล้างมือก่อน ไม่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน”
ลูกสาว ของ หญิง ชาติ คา นา อัน ได้ รับ การ รักษา ให้หาย
(มก 7:24-30)
21

แล้ว พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั่น เข้าไปในเขตแดนเมือง
ไทระและเมืองไซดอน 22 ดูเถิด มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่ ง
มาจากเขตแดนนั ้นร้ องทูล พระองค์ว่า “โอ พระองค์ผู้ทรง
เป็น บุตร ดา วิด เจ้าข้า ขอ ทรง โปรด เมตตา ข้า พระองค์เถิด
ลูกสาว ของ ข้า พระองค์มีผีสิงอ ยูเป็
่ น ทุกข์ลําบาก ยิง่ นั ก”
23 ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสัก คํา เดียว และพวกสาวก
ของ พระองค์ มา อ้อนวอน พระองค์ ทูล ว่า “ไล่เธอ ไป เสีย
เถิด เพราะ เธอ ร้อง ตาม เรา มา” 24 พระองค์ตรัส ตอบ ว่า
“เรา มิได้รับ ใช้มา หา ผู้ใด เว้น แต่แกะ หลง ของ วงศ์ วาน
อิสราเอล” 25 ฝ่าย หญิง นั ้นก็ มา นมัสการ พระองค์ ทูล
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอ ทรง โปรด ช่วย ข้า พระองค์เถิด ”
26 พระองค์จึง ตรัส ตอบ ว่า “ซึ่ง จะ เอา อาหาร ของ ลูกโยน
ให้แก่สุนัขก็ไม่ควร” 27 ผู้หญิงนั ้นทูลว่า “จริงพระองค์เจ้าข้า
แต่สุนัขนัน
้ ย่อมกิน เดนที่ ตกจากโต๊ะ นายของมัน” 28 แล้ว
พระ เยซู ตรัส ตอบ เขา ว่า “โอ หญิง เอ๋ย ความ เชื่อ ของ เจ้า
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ก็มาก ให้เป็น ไป ตาม ความ ปรารถนา ของ เจ้า เถิด” และ
ลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะนั ้น
ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)

29

พระเยซูจึง เสด็จจากที่ นั่นมายังทะเลกาลิ ลี แล้วเสด็จ
ขึ้นไปบนภูเขาทรงประทับที่นั ่น 30 และประชาชนเป็นอันมาก
มาเฝ้าพระองค์ พาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และ
คนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซู แล้ว
พระองค์ ทรง รักษา เขา ให้หาย 31 คน เห ล่า นั ้น จึงอัศ จร รย์
ใจนั ก เมื่อ เห็น คนใบ้พูดได้ คนพิการหายเป็น ปกติ คนง่อย
เดินได้ คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของ
ชนชาติอิสราเอล
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)
ฝ่าย พระ เยซู ทรง เรียก พวก สาวก ของ พระ องค์
มาตรัสว่า “เราสงสารคนเหล่า นี้ เพราะเขาค้างอยู่ กับ เรา
ได้ สาม วัน แล้ว และ ไม่มีอาหาร จะ กิน เรา ไม่ อยาก ให้ เขา
ไป เมื่อ ยัง อด อาหาร อยู่ กลัวว่า เขา จะ หิวโหย สิน
้ แรง ลง
33
ตาม ทาง”
พวก สาวก ทูล พระองค์ว่า “ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
นี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเป็นอันมากนี้ ให้อิม
่ ได้”
34 พระเยซูจึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านมี ขนมปั งกี่ก้อน ” เขา
ทูล ว่า “มีเจ็ดก้อ นกับ ปลาเล็กๆสองสามตัว” 35 พระองค์จึง
สัง่ ประชาชน ให้ นั ่ง ลง ที่พื้น ดิน 36 แล้ว พระองค์ ทรง รับ
ขนม ปัง เจ็ดก้อน และ ปลา เหล่า นั ้น มา ขอบ พระ คุณ แล้ว
จึง ทรงหัก ส่ง ให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็ แจก
ให้ประชาชน 37 และ คน ทัง้ ปวง ได้ รับ ประ ทา นอิมท
่ ุกคน
อาหาร ที่ เหลือ นั ้น เขา เก็บ ได้เจ็ ดก ระ บุง เต็ม 38 ผู้ที่ได้รับ
ประทานอาหารนั ้นมีผู้ชายสี่ พัน คน มิได้นั บ ผู้ หญิง และเด็ก
32
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พระองค์ตรัสสัง่ ให้ ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จ ลงเรือ มาถึง
เขตเมืองมักดาลา

16

พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)
1 พวก ฟา ริสีกับ พวก สะ ดูสีได้มาท ดล อง พระองค์ โดย
ขอร้องให้พระองค์สําแดงหมายสําคัญ จากฟ้า สวรรค์ให้เขา
เห็น 2 พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า “พอตกเย็นท่านทัง้ หลาย
พูด ว่า ‘รุ ง่ ขึ้น อากาศจะโปร่งดี เพราะฟ้า สีแดง ’ 3 ในเวลา
เช้า ท่านพูด ว่า ‘วัน นี้ จะเกิด พายุ ฝนเพราะฟ้า แดงและมัว’
โอ คนหน้าซื่อใจคด ท้องฟ้านั ้นท่านทัง้ หลายยังอาจสังเกตรู ้
และเข้าใจได้ แต่หมายสําคัญ แห่ง กาลนี้ ท่านกลับ ไม่เข้าใจ
4 คน ชาติ ชัว
่ และ เล่น ชู้ แสวงหา หมาย สําคัญ และ จะ ไม่
โปรด ให้ หมาย สําคัญ แก่เขา เว้น ไว้แต่หมาย สําคัญ ของ โย
นาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั ้น ” แล้ว พระองค์ก็เสด็จ ไปจาก
เขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อข้ามฟากนั ้นได้ลืมเอา
ขนมปังไปด้วย
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)
6 พระ เยซูตรัส กับ เขา ว่า “จง สังเกต และ ระวัง เชื้อ แห่ง
พวก ฟา ริสีและ พวก สะ ดูสีให้ดี ” 7 เหล่า สาวก จึง ปรึกษา
กันว่า “เพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปัง มา” 8 ฝ่ายพระเยซู
ทรงทราบจึง ตรัส กับ เขาว่า “โอ ผู้มีความเชื่อ น้ อย เหตุไฉน
พวกท่านจึง ปรึกษากัน และกัน ถึง เรือ
่ งไม่ได้เอาขนมปัง มา
9 ท่านยัง ไม่เข้า ใจและจํา ไม่ได้หรือ เรือ
่ งขนมปัง ห้า ก้อนกับ
คนห้า พัน คนนั ้น ท่านเก็บที่ เหลือ ได้กี่กระบุง 10 หรือ ขนม
ปัง เจ็ดก้อ นกับ คนสี่ พัน คนนั ้น ท่านเก็บที่ เหลือ ได้กี่กระบุง
11 เป็ น ไฉน พวก ท่าน ถึง ไม่เข้า ใจ ว่า เรา มิได้พูดกับท่าน
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ด้วย เรือ
่ ง ขนมปัง แต่ได้ว่า ให้ ท่าน ระวัง เชื้อ แห่ง พวก ฟา
ริสีและ พวก สะ ดูสีให้ดี ” 12 แล้ว พวก สาวก ก็เข้า ใจ ว่า
พระองค์มิได้ตรัสสงั ่ เขา ให้ ระวัง เชื้อ ขนมปัง แต่ให้ระวัง คํา
สอนของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร
13 ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ เข้าไป ใน เขต เมือง ซี ซา รียาฟี ลิ ป
ปี พระองค์จึง ตรัส ถาม พวก สาวก ของ พระองค์ว่า “คน ทัง้
หลาย พูดกันว่า เรา ซึ่ง เป็น บุตร มนุษย์ คือ ผู้ใด ” 14 เขา จึง
ทูล ตอบว่า “บางคนว่า เป็น ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา แต่บาง
คนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่นว่า เป็น เยเรมีย์ หรือ เป็น คน
หนึ่ ง ใน พวก ศาสดา พยากรณ์ ” 15 พระองค์ตรัส ถาม เขา ว่า
“แล้ว พวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ใด ” 16 ซีโมนเปโตรทูล ตอบ
ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู”่
พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร
พระ เยซูตรัส ตอบ เขา ว่า “ซีโม นบุตร โย นา เอ๋ย
ท่าน ก็เป็นสุข เพราะ ว่า เนื้ อ หนั ง และ โลหิตมิได้แจ้ง ความ
นี้ แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงแจ้ง
ให้ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือ เปโตร และ
บนศิลานี้ เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และประตูแห่ง
นรกจะมีชย
ั ้ ็หามิได้ 19 เราจะมอบลูกกุญ
ั ต่อคริสตจักรนนก
แจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่าน จะผูกมัดสิง่
ใดในโลก สิ่งนั ้นก็ จะถูก มัด ในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิง่
ใด ใน โลก สิ่ง นั ้น จะ ถูก ปล่อย ใน สวรรค์” 20 แล้ว พระองค์
ทรง กําชับ ห้าม เหล่า สาวก ของ พระองค์ มิให้บอก ผู้ ใด ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
17
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พระ เยซูทรง พยากรณ์ ถึง การ ตรึง บน ไม้ กางเขน และ
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ (มก 8:31-38; ลก 9:22-27)
21

ตัง้ แต่เวลานั ้น มา พระเยซูทรงเริม
่ เผยแก่เหล่าสาวก
ของพระองค์ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
จะ ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน หลาย ประการ จาก พวก ผู้ใหญ่และ
พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ธร รมา จาร ย์ จน ต้อง ถูก
ประหาร เสีย แต่ในวันที่ สาม จะ ทรง ถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น
มา ใหม่ 22 ฝ่าย เป โต ร เอา มือ จับ พระองค์ เริมท
่ ูล ท้วง
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เหตุการณ์ นั ้น อยู่ ห่าง ไกล
จาก พระองค์เถิด อย่า ให้ เป็น อย่าง นั ้น แก่พระองค์เลย ”
23 พระองค์จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน
จง ถอย ไป ข้าง หลัง เรา เจ้า เป็น เครือ
่ ง กีดขวาง เรา เพราะ
เจ้า มิได้คิด ตามพระดําริของพระเจ้า แต่ตามความคิด ของ
มนุษย์” 24 ขณะ นั ้น พระ เยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ
พระองค์ว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั ้น เอาชนะตัว เอง
และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 25 เพราะว่าผูใ้ ด
ใคร่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั ้น จะเสีย ชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสีย
ชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั ้นจะได้ชีวิตรอด 26 เพราะ
ถ้า ผู้ ใดจะได้สิ่ง ของสิน
้ ทัง้ โลก แต่ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณ
ของ ตน ผู้นั ้น จะ ได้ประโยชน์ อะไร หรือ ผู้ นั ้น จะ นํา อะไร ไป
แลก เอา จิต วิญญาณ ของ ตน กลับ คืน มา 27 เหตุว่า บุตร
มนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และพร้อมด้วย
เหล่า ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ เมื่อ นั ้น พระองค์ จะ ประทาน
บําเหน็ จแก่ทุกคนตามการกระทําของตน 28 เราบอกความ
จริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยูที
่ ่ นี่ มีบางคนที่
ยังจะไม่รู รสความตาย
้
จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมา
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การจําแลงพระกายของพระคริสต์
พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ
และยอห์นน้ องชายของยากอบ ขึ้นภูเขาสูงแต่ลําพัง 2 แล้ว
พระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์ของ
พระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาว
ผ่องดุจ แสงสว่าง 3 ดูเถิด โมเสสและเอลี ยาห์ก็มาปรากฏ
แก่ พวก สาวก เหล่า นั ้น กําลัง เฝ้า สนทนา กับ พระองค์
4 ฝ่าย เป โตร ทูล พระ เยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ซึ่ง พวก ข้า
พระองค์อยูที
่ ่ นี่ ก็ดี ถ้า พระองค์ ต้อง พระ ประสงค์ พวก ข้า
พระองค์ จะ ทํา พลับพลา สามหลัง ที่นี่ สําหรับ พระองค์ หลัง
หนึ่ ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอลี ยาห์หลังหนึ่ ง” 5 เป
โตร ทูล ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดูเถิด ก็บัง เกิดมี เมฆ สุกใส มาปก
คลุม เขาไว้ แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า
“ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้ มาก จงฟัง
6
ท่านเถิด” ฝ่ายพวกสาวกเมื่อ ได้ ยนก
ิ ็ซบหน้ากราบลงกลัว
ยิง่ นั ก 7 พระเยซูจึง เสด็จ มาถูก ต้องเขาแล้ว ตรัสว่า “จงลุก
ขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย” 8 เมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใด เห็น
แต่พระเยซูองค์เดียว 9 ขณะที่ลงมาจากภูเขา พระเยซูตรัส
กําชับ เหล่า สาวกว่า “นิ มิตซึ่ง พวกท่านได้เห็น นั ้น อย่า บอก
เล่า แก่ผู้ใดจนกว่า บุตรมนุษย์ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย”
10 เหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกธรรมาจาร
ย์จึง ว่า เอลี ยาห์จะต้องมาก่อน” 11 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า
“เอลี ยาห์ ต้องมาก่อนจริง และทําให้สิ่ง ทัง้ ปวงคืน สู่ สภาพ
เดิม 12 แต่เราบอกแก่ ท่านทัง้ หลายว่า เอลี ยาห์ นั้น ได้ มา
แล้ว และเขาหารู จ
้ ัก ท่านไม่ แต่เขาใคร่ทํา แก่ ท่านอย่างไร
1 ครัน
้ ล่วงไปได้หกวันแล้ว
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เขาก็ได้กระทํา แล้ว ส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ จากเขา
เช่นเดียวกัน” 13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัส
แก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29;
ลก 9:37-43)
14 ครัน
้ พระ เยซู กับ เหล่า สาวก มา ถึง ฝูง ชน แล้ว มีชาย
คน หนึ่ ง มา หา พระองค์คุก เข่า ลง ต่อ พระองค์ และ ทูล ว่า
15 “พระองค์เจ้าข้า ขอ ทรง พระ เมตตา แก่บุตร ชาย ของ ข้า
พระองค์ ด้วย ว่า เขา เป็น คน บ้า มีความ ทุกข์เวทนา มาก
เพราะเคยตกไฟตกนํ้า บ่อยๆ 16 ข้า พระองค์ได้พาเขามาหา
พวกสาวกของพระองค์ แต่พวกสาวกนั ้นรักษาเขาให้ หาย
ไม่ได้ ” 17 พระ เยซูตรัส ตอบ ว่า “โอ คนใน ยุค ที่ ขาด ความ
เชื่อ และมีทิฐิชัว่ เราจะต้อ งอยู่ กับท่า นทัง้ หลายนานเท่าใด
เรา จะ ต้อง อดทน เพราะ ท่าน ไป ถึง ไหน จง พา เด็ก นั ้น มา
หา เรา ที่นี่ เถิด ” 18 พระ เยซูจึง ตรัส สําทับ ผีนั ้น มันก็ ออก
จากเขา เด็กก็ หายเป็น ปกติตัง้ แต่เวลานั ้น เอง 19 ภายหลัง
เหล่า สาวกมาหาพระเยซู เป็น ส่วนตัวทูล ถามว่า “เหตุไฉน
พวก ข้า พระองค์ ขับ ผี นั ้น ออก ไม่ได้ ” 20 พระ เยซูตรัส ตอบ
เขา ว่า “เพราะ เหตุ พวก ท่าน ไม่มีความ เชื่อ ด้วย เรา บอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า ท่านมี ความเชื่อ เท่า เมล็ด
พันธุ ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ท่านจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อนจาก
ที่นี่ ไปที่โน่ น ’ มันก็ จะเลื่อน และไม่มีสิ่ง ใดที่เป็น ไปไม่ ได้สํา
หรับท่านเลย 21 แต่ผีชนิด นี้ จะไม่ ยอมออก เว้น ไว้โดยการ
อธิษฐานและการอดอาหาร”
พระ เยซูทรง พยากรณ์ อีก ครัง้ ถึง การ ทรยศ พระองค์
การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน พระชนม์ (มก 9:30-32; ลก
9:43-45)
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22

ครัน
้ พระองค์ กับ เหล่า สาวก อาศัย อยู่ ใน แคว้น กา ลิ
ลี พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “บุตรมนุษย์ จะต้องถูก ทรยศ
ให้อยูในเงื
่
้อมมือ ของคนทัง้ หลาย 23 และเขาทัง้ หลายจะ
ประหาร ชีวต
ิ ท่าน เสีย ในวันที่ สาม ท่าน จะ กลับ ฟื้ น ขึ้น มา
ใหม่” พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร
24 เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกมาถึง เมืองคาเปอรนาอุม
แล้ว พวก คน เก็บ ค่า บํารุ ง พระ วิหาร มา หา เป โต รถาม ว่า
“อาจารย์ของท่านไม่ เสีย ค่า บํารุ ง พระวิหารหรือ” 25 เปโตร
ตอบว่า “เสีย” เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน พระเยซูทรงกันเขา
ไว้ แล้วตรัสว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านคิดเห็นอย่างไร กษั ตริยของ
์
แผ่น ดิน โลกเคยเก็บ ส่วยและภาษี จากผู้ใด จากโอรสของ
พระองค์ เองหรือ จากผู้อื่น ” 26 เปโตรทูล ตอบพระองค์ว่า
“เก็บ จากผู้อื่น ” พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เช่น นั ้น โอรส
ก็ไม่ต้อง เสีย 27 แต่เพื่อมิให้เรา ทัง้ หลาย ทําให้ เขา สะดุด
ท่านจงไปตกเบ็ด ที่ทะเล เมื่อ ได้ ปลาตัว แรกขึ้น มาก็ให้เปิด
ปาก มัน แล้ วจะ พบ เงิน แผ่น หนึ่ ง จง เอา เงิน นั ้น ไป จ่าย
ให้แก่เขาสําหรับเรากับท่านเถิด”

18

พระเยซูทรงอธิบายถึง ผู้เป็น ใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก
9:46-48)
1 ในเวลานั ้น เหล่า สาวกมาเฝ้า พระเยซู ทูล ว่า “ใครเป็ น
ใหญ่ที่สุด ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์” 2 พระเยซูจึง ทรงเรียก
เด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้อยูท่
่ ามกลางเขา 3 แล้วตรัสว่า “เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้า พวกท่านไม่กลับ ใจ
เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่
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ได้เลย 4 เหตุฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็ก เล็ก
คนนี้ ผู้นั ้น จะเป็น ใหญ่ที่สุด ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ 5 ถ้า
ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็ก เช่น นี้ คนหนึ่ ง ในนามของเรา ผู้นั ้นก็ รบ
ั
6
เรา แต่ผู้ใดจะทํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ ในเรา
ให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียที่ทะเล
ลึกก็ดี กว่า 7 วิบัติแก่โลก นี้ ด้วย เหตุให้หลง ผิด ถึง จําเป็น
ต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลง
ผิด นั ้น 8 ด้วยเหตุ นี้ถ้า มือ หรือ เท้า ของท่านทําให้ ท่านหลง
ผิด จงตัด ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย จากท่าน ซึ่ง ท่านจะเข้า
สู่ชีวิตด้ว ยมือ และเท้า ด้วนยังดี กว่า มี สองมือ สองเท้า และ
ต้องถูก ทิง้ ในไฟซึ่ง ไหม้อยูเป็
่ น นิ ตย์ 9 ถ้า ตาของท่านทําให้
ท่านหลงผิด จงควัก ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย จากท่าน ซึ่ง
ท่าน จะ เข้า สู่ชีวิตด้วย ตา ข้าง เดียว ยังดี กว่า มี สอง ตา และ
ต้องถูก ทิง้ ไปในไฟนรก 10 จงระวัง ให้ดี อย่า ดู หมิน
่ ผู้ เล็ก
น้ อยเหล่านี้ สักคนหนึ่ ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่านทัง้ หลายว่า บน
สวรรค์ทูต สวรรค์ประจํา ของเขาเฝ้า อยู่ เสมอต่อ พระพักตร์
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)
11

เพราะว่า บุตรมนุษย์ได้เสด็จ มาเพื่อ ช่วยผู้ ซ่ึง หลงหาย
ไปนั ้น ให้รอด 12 ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร ถ้า ผู้หน่งม
ึ ี
แกะอยูร่ อ
้ ยตัว และตัวหนึ่ งหลงหายไปจากฝูง ผู้นั ้นจะไม่ละ
แกะเก้าสิบเก้าตัวไว้แล้วขึ้นไปบนภูเขาเที่ยวหาตัวทห
ี่ ายนั ้น
หรือ 13 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เขาพบแกะตัวนัน
้
เขา จะ ชื่นชม ยินดี ยิง่ กว่า ที่มีแกะ เก้า สิบ เก้า ตัวที่มิได้หลง
หาย นั ้น 14 อย่าง นั ้น แหละ พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต
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ในสวรรค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็ก น้ อยเหล่า นี้ สัก คนหนึ่ ง
พินาศไปเลย
การปฏิบัติต่อพี่น้องที่ทําผิดต่อท่าน
หากว่า พี่ น้องของท่านผู้หน่งึ ทําการละเมิด ต่อ ท่าน จง
ไปแจ้ง ความผิด บาปนั ้น แก่ เขาสองต่อ สองเท่านั ้น ถ้า เขา
ฟัง ท่าน ท่านจะได้พี่น้ องคืน มา 16 แต่ถ้า เขาไม่ ฟัง ท่าน จง
นํา คนหนึ่ ง หรือ สองคนไปด้วย ให้เป็น พยานสองสามปาก
เพื่อ ทุก คํา จะ เป็น หลัก ฐาน ได้ 17 ถ้า เขา ไม่ ฟัง คน เหล่า
นั ้น จง ไป แจ้ง ความ ต่อ ค ริ สตจักร แต่ถ้า เขา ยัง ไม่ ฟัง ค ริ
สตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคน
เก็บ ภาษี 18 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า สิ่ง ใด
ซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัด ในสวรรค์ และสิง่ ซึ่ง
ท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์
15

พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน
ถ้าในพวกท่านที่อยูใน
่
โลกสองคนจะร่วมใจกัน ขอสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด พระบิดาของเรา
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้ 20 ด้วยว่ามีสองสาม
คนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยูท
่ ่ามกลางเขา
ที่นั ่น”
19 เรากล่าวแก่ ท่านทัง
้ หลายอีกว่า

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้ รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก
17:3-4)
21 ขณะนั ้น เปโตรมาทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า หาก
พี่ น้องของข้า พระองค์ จะกระทํา ผิด ต่อ ข้า พระองค์เรือ
่ ยไป
ข้าพระองค์ ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครัง้ ถึงเจ็ดครัง้
หรือ” 22 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “เรามิได้ว่า เพียงเจ็ด ครัง้
เท่านั ้น แต่เจ็ดสิบครัง้ คูณด้วยเจ็ด 23 เหตุฉะนั ้น อาณาจักร
แห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือ นกษั ตริย์องค์หน่งึ ทรงประสงค์ จะ
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คิด บัญชี กับ ผู้รับ ใช้ของท่าน 24 เมื่อ ตัง้ ต้น ทําการนั ้น เขา
พาคนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น หนี้ หน่งึ หมื่น ตะลัน ต์ มาเฝ้า 25 เจ้านาย
ของ เขา จึง สัง่ ให้ ขาย ตัวกับทัง้ ภรรยา และ ลูก และ บรรดา
สิง่ ของที่เขามีอยูนั
่ ้นเอามาใช้หนี้ เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้
26 ผู้รบ
ั ใช้ลูกหนี้ ผู้นั ้นจึงกราบลงนมัสการท่านว่า ‘ข้าแต่ท่าน
ขอโปรดอดทนต่อ ข้าพเจ้า เถิด แล้ว ข้าพเจ้า จะใช้หนี้ ทัง้ สิน
้
’ 27 เจ้านายของผู้รับ ใช้ผู้นั ้นมี พระทัย เมตตา โปรดยกหนี้
ปล่อยตัว เขาไป 28 แต่ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้น ออกไปพบคนหนึ่ ง เป็น
เพื่อนผู้รับ ใช้ด้วยกัน ซึ่ง เป็น หนี้ เขาอยูหน
่ ่งึ ร้อยเดนาริอัน
29
จึงจับคนนั ้นบีบคอว่า ‘จงใช้หนี้ ให้ข้า’ เพื่อนผู้รับใช้ผู้นั ้น
ได้ กราบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่า ‘ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้า
เถิด แล้ว ข้าพเจ้า จะใช้หนี้ ทัง้ สิน
้ ’ 30 แต่เขาไม่ยอม จึง นํา
ผู้รับ ใช้ลูก หนี้ นั ้น ไปขัง คุก ไว้ จนกว่า จะใช้ เงิน นั ้น 31 ฝ่าย
พวกเพื่อนผู้รับใช้เมื่อเห็นเหตุการณ์ เช่นนั ้น ก็พากันสลดใจ
ยิง่ นั ก จึง นํา เหตุการณ์ ทัง้ ปวงไปกราบทูล เจ้า นายของพวก
ตน 32 แล้ว เจ้า นาย ของ เขา จึง ทรง เรียกผู้รับ ใช้นั ้น มา สัง่
ว่า ‘โอ เจ้าผู้รับ ใช้ชัว่ เราได้ โปรดยกหนี้ ให้เจ้าหมด เพราะ
เจ้า ได้ ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับ ใช้ด้วย
กัน เหมือนเราได้ เมตตาเจ้า มิใช่หรือ ’ 34 แล้ว เจ้า นายของ
เขาก็กรว
ิ้ จึง มอบผู้ นั้น ไว้แก่เจ้า หน้าที่ให้ทรมาน จนกว่า จะ
ใช้หนี้ หมด 35 พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะทรง
กระทํา แก่ ท่านทุก คนอย่างนั ้น ถ้า หากว่า ท่านแต่ละคนไม่
ยกโทษการละเมิดให้แก่พี่น้ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง”

19
พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
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1

ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว
พระองค์ได้เสด็จ จากแคว้น กาลิ ลี เข้า ไปในเขตแดนแคว้น
ยู เดีย ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น 2 ฝูง ชนเป็นอัน มากได้
ตามพระองค์ไป แล้ว พระองค์ ทรงรักษาโรคของเขาให้ หาย
ที่นั ่น
พระเยซูทรงชีแ
่ งการหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; มก
้ จงถึง เรือ
10:1-12; ลก 16:18)
3 พวก ฟา ริสีมาท ดล อง พระองค์ ทูล ถาม ว่า “ผู้ชาย จะ
หย่า ภรรยา ของ ตน เพราะ เห ตุ ใดๆ ก็ตาม เป็นการ ถูก ต้อง
ตามพ ระ ราช บัญญัติหรือ ไม่ ” 4 พระองค์ตรัส ตอบ เขา ว่า
“พวกท่านไม่ได้อ่านหรือ ว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่ เดิม
‘ได้ทรงสร้างพวกเขาให้ เป็น ชายและหญิง’ 5 และตรัสว่า
‘เพราะเหตุ นี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน
อยู่กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน’ 6 เขา
จึง ไม่ เป็น สอง ต่อ ไป แต่เป็น เนื้ ออัน เดียวกัน เหตุฉะนั ้น
ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงผูก พันกัน แล้ว อย่า ให้มนุษย์ทําให้พราก
จาก กัน เลย” 7 เขา จึง ทูล ถาม พระองค์ว่า “ถ้า อย่าง นั ้น
ทําไม โมเสส ได้ สัง่ ให้ ทํา หนั งสือ หย่า ให้ภรรยา แล้ว ก็หย่า
ได้” 8 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “โมเสสได้ยอมให้ท่านทัง้ หลาย
หย่า ภรรยา ของ ตน เพราะ ใจ ท่าน ทัง้ หลาย แข็ง กระด้าง
แต่เมื่อ เดิม มิได้เป็น อย่างนั ้น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลาย
ว่า ผู้ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆ เว้นแต่เป็นชูกั
้ บ
ชายอื่น แล้วไปมี ภรรยาใหม่ก็ผิด ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง
ที่ หย่า แล้วนั ้ นมา เป็น ภรรยา ก็ผิด ประเวณี ด้วย ” 10 พวก
สาวก ของ พระองค์ ทูล พระองค์ว่า “ถ้า กรณี ของ ฝ่าย ชาย
ต้อง เป็น เช่น นั ้นกับ ภรรยา ของ เขา การ สมรส ก็ไม่ ดีเลย ”
11 พระองค์ทรงตอบเขาว่า “มิใช่ทุกคนจะรับ ประพฤติ ตาม
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ข้อ นี้ ได้ เว้น แต่ผู้ที่ทรง ให้ประพฤติได้ 12 ด้วย ว่า ผู้ที่เป็น
ขันทีตัง้ แต่กําเนิ ด จากครรภ์ มารดาก็มี ผู้ที่มนุษย์กระทํา ให้
เป็น ขันทีก็มี ผู้ที่กระทํา ตัว เอง ให้ เป็น ขันทีเพราะ เห็น แก่
อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด”
17)

พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-

13

ขณะ นั ้น เขา พา เด็ก เล็กๆ มา หา พระองค์ เพื่อ จะ
ให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ และอธิษฐาน แต่เหล่าสาวกก็
ห้ามปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้า
มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์
ย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั ้น” 15 เมื่อพระองค์ ทรงวาง
พระหัตถ์บนเด็กเหล่านั ้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั ่น
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)
16 ดูเถิด
มีคน หนึ่ ง มา ทูล พระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทํา ดี ประการ ใด จึง จะ
ได้ชีวิตนิ รน
ั ดร์” 17 พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านเรียกเรา
ว่า ประเสริฐ ทําไม เล่า ไม่มีผู้ใด ประเสริฐ นอกจาก พระองค์
เดียวคือพระเจ้า แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวต
ิ ก็ให้ถือ
18
รักษา พระ บัญญัติไว้ ”
คน นั ้น ทูล ถาม พระองค์ว่า “คือ
พระ บัญญัติข้อ ใด บ้าง” พระ เยซูตรัสว่า “อย่า กระทํา การ
ฆาตกรรม อย่า ล่วง ประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ลัก ทรัพย์
อย่า เป็น พยานเท็จ 19 จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน
และจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง” 20 คนหนุ่มนั ้ นทูล
พระองค์ว่า “ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษา ไว้ทุก ประการ
ตัง้ แต่ เป็นเด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง” 21 พระ
เยซูตรัส แก่ เขา ว่า “ถ้า ท่าน ปรารถนา เป็น ผู้ที่ทํา จน ครบ
ถ้วน จง ไป ขาย บรรดา สิง่ ของ ซึ่ง ท่าน มีอยูแจก
่
จ่าย ให้ คน
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อนาถา แล้วท่าน จะ มีทรัพย์ สมบัติใน สวรรค์ แล้ว จง ตาม
เรามา” 22 เมื่อ คนหนุ่ม ได้ยน
ิ ถ้อยคํา นั ้น เขาก็ ออกไปเป็น
ทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่ง ของเป็นอัน มาก 23 พระเยซูตรัส
กับ เหล่า สาวกของพระองค์ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลาย ว่า คน มัง่ มีจะเข้า ใน อาณาจักร แห่ง สวรรค์ก็ยาก
24 เราบอกท่านทัง
้ หลายอีกว่า ตัวอูฐ จะลอดรู เข็ มก็ งา่ ยกว่า
คนมังม
่ ีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า” 25 เมื่อพวกสาวก
ของ พระองค์ได้ยินก็ ประหลาด ใจ มาก จึง ทูล ว่า “ถ้า อย่าง
นั ้น ใคร จะ รอด ได้” 26 พระ เยซูทอด พระเนตร ดู พวก สาวก
และตรัสกับเขาว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้า
ทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิง่ ”
บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล

แล้วเปโตรทูล พระองค์ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ สละ สิง่ สารพัด และ ได้ติด ตามพ ระ องค์มา พวก ข้า
พระองค์ จึง จะได้ อะไรบ้าง” 28 พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในโลกใหม่ คราวเมื่อบุ
ตรม นุษย์ จะ นั ่ง บน พระที่นั่ง แห่ง สง่า ราศี ของ พระองค์นั ้น
พวก ท่าน ที่ได้ติด ตาม เรา มา จะ ได้ นั ่ง บน บัล ลังก์สิบ สอง ที่
พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล 29 ทุกคนที่ได้สละบ้าน
หรือ พี่ น้ อง ชาย หญิง หรือบิ ดา มารดา หรือ ภรรยา หรือบุตร
หรือ ที่ดิน เพราะเห็น แก่ นามของเรา ผู้นั ้น จะได้ ผลร้อยเท่า
และจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก 30 แต่มีหลายคนที่เป็นคน
ต้น จะต้องกลับ ไปเป็น คนสุดท้าย และที่ เป็น คนสุดท้ายจะ
กลับเป็นคนต้น”
27

20

คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่
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“ด้วย ว่า อาณาจักร แห่ง สวรรค์ เปรียบ เหมือน เจ้าของ
บ้านคนหนึ่ ง ออกไปจ้างคนทํางานในสวนองุน
่ ของตนแต่
2
เวลาเช้าตรู ่ ครัน
้ ตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอน
ั แล้ว จึง
3
ใช้ให้ไปทํางานในสวนองุน
่ ของเขา พอเวลาประมาณสาม
โมงเช้า เจ้าของบ้านก็ ออกไปอีก เห็น คนอื่น ยืน อยูเปล
่
่าๆ
กลางตลาด 4 จึง พูดกับ เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางาน
ใน สวน องุน
่ ด้วย เถิด เรา จะ ให้ ค่า จ้าง แก่ พวก ท่าน ตาม
สมควร’ แล้ว เขาก็ พากัน ไป 5 พอเวลาเที่ยงวัน และเวลา
บ่าย สาม โมง เจ้า ของ บ้าน ก็ ออก ไป อีก ทํา เหมือน ก่อน
6 ประมาณ บ่าย ห้า โมง ก็ ออก ไป อีก ครัง
้ หนึ่ ง พบ อีก พวก
หนึ่ งยืนอยูเปล
่
่าๆจึงพูดกับเขาว่า ‘พวกท่านยืนอยูที
่ ่นี่เปล่าๆ
ตลอด วัน ทําไม’ 7 พวก เขา ตอบ เจ้าของ บ้าน ว่า ‘เพราะ
ไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า’ เจ้าของบ้านบอกพวกเขาว่า ‘ท่าน
ทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และท่านจะได้
รับ ค่า จ้างตามสมควร’ 8 ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า เจ้าของสวน
องุน
่ จึง สัง่ เจ้า พนั กงานว่า ‘จงเรียกคนทํางานมาและให้ ค่า
จ้างแก่เขา ตัง้ แต่คนมาทํางานสุดท้าย จนถึง คนที่มาแรก’
9 คนที่ มา ทํางาน เวลา ประมาณ บ่าย ห้า โมง นั ้น ได้ค่า จ้าง
คนละหนึ่ งเดนาริอัน 10 ส่วนคนที่มาทีแรกนึ กว่าเขาคงจะได้
มากกว่านั ้น แต่ก็ได้คนละหนึ่ งเดนาริอน
ั เหมือนกัน 11 เมื่อ
เขารับ เงิน ไปแล้วก็ บ่น ต่อว่า เจ้าของบ้าน 12 ว่า ‘พวกที่มา
สุดท้ายได้ ทํางานชัว่ โมงเดียว และท่านได้ให้ค่า จ้างแก่ เขา
เท่า กันกับ พวกเราที่ ทํางานตรากตรํา กลางแดดตลอดวัน’
13 ฝ่ายเจ้าของบ้านก็ ตอบแก่ คนหนึ่ ง ในพวกนั ้นว่า ‘สหาย
เอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเราแล้ววันละหนึ่ ง
เดนาริอนม
ั ิใช่หรือ 14 รับ ค่า จ้างของท่านไปเถิด เราพอใจ
จะ ให้คนที่ มา ทํางาน หลัง ที่สุด นั ้น เท่า กันกับท่าน 15 เรา
ปรารถนาจะทํา อะไรกับ สิง่ ที่ เป็น ของเราเองนั ้น ไม่ถูกต้อง
1
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ตามพระราชบัญญัติหรือ ทําไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อ เห็น
เราใจดี’ 16 อย่างนั ้น แหละคนที่ เป็น คนสุดท้ายจะกลับ เป็น
คนต้น และคนที่ เป็น คนต้น จะกลับ เป็น คนสุดท้าย ด้วยว่า
ผู้ที่ได้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้ อย”
พระ เยซูทรง พยากรณ์ อีก ครัง้ ถึง การ ทรยศ พระองค์
การ สิน
้ พระชนม์ และ การ ฟื้ น คืน พระชนม์ (มธ 12:38-42;
16:21-28; 17:22-23; มก 10:32-34; ลก 18:31-34)
17 เมื่อ พระ เยซู จะ เสด็จ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ขณะ
อยู่ ตาม หนทาง ได้ พา เหล่า สาวก สิบ สอง คน ไป แต่ลําพัง
และตรัส กับ เขาว่า 18 “ดูเถิด เราทัง้ หลายจะขึ้น ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้อยูกั
่ บพวกปุโรหิต
ใหญ่ และ พวก ธร รมา จาร ย์ และ เขา เหล่า นั ้น จะ ปรับ โทษ
ท่านถึง ตาย 19 และจะมอบท่านไว้ กับ คนต่างชาติให้เยาะ
เย้ยเฆี่ยนตี และให้ตรึงไว้ที่กางเขน และวันที่สามท่านจึงจะ
กลับฟื้ นขึ้นมาใหม่”
มารดา คน หนึ่ ง ทูล ขอ ความ ยิง่ ใหญ่ให้แก่บุตร ชาย ของ
นาง (มก 10:35-45)
20 ขณะ นั ้น มารดา ของ บุตร แห่ง เศเบ ดี พา บุตร ชาย ทัง
้
สอง มา เฝ้า พระองค์ นมัส การ ทูล ขอ สิง่ หนึ่ ง จาก พระองค์
21 พระองค์จึงทรงถามนางนั ้นว่า “ท่านปรารถนาอะไร” นาง
ทูล พระองค์ว่า “ขอ ทรง โปรด อนุญาต ให้บุตร ชาย ของ ข้า
พระองค์ สองคนนี้ นั ่ง ในราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้อง
ขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ ง” 22 แต่พระเยซูตรัส
ตอบ ว่า “ที่ท่าน ขอ นั ้น ท่าน ไม่เข้าใจ ถ้วย ซึ่ง เรา จะ ดื่มนั ้
นท่าน จะ ดื่ม ได้หรือ และ บัพ ติศ มา นั ้น ซึ่ง เรา จะ รับ ท่าน
จะ รับ ได้หรือ ” เขา ทูล พระองค์ว่า “พวก ข้า พระองค์ทําได้
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” 23 พระองค์ตรัส กับ เขา ว่า “ท่าน จะ ดื่ม จาก ถ้วย ของ เรา
และรับ บัพ ติศ มาด้วยบัพ ติศ มาที่ เราจะรับก็จริง แต่ซึ่ง จะ
นั ่ง ข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่พนัก งานของเรา
ที่ จะ มอบ ให้ แต่พระ บิดา ของ เรา ได้ ทรง เตรียม ไว้ สําหรับ
ผู้ใด ก็จะ ให้แก่ผู้นั ้น ” 24 เมื่อ สาวก สิบ คน นั ้น ได้ยน
ิ แล้ว
พวกเขาก็มีความขุ่นเคืองพี่น้องสองคนนั ้น 25 พระเยซูทรง
เรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว่า “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ว่
่ า ผู้ครอง
ของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็น เจ้า เหนื อ เขา และผู้ใหญ่ทัง้ หลาย
ก็ใช้อํานาจ บังคับ 26 แต่ใน พวก ท่าน หา เป็น อย่าง นั ้น ไม่
ถ้า ผู้ ใด ใคร่ จะ ได้เป็น ใหญ่ใน พวก ท่าน ผู้นั ้น จะ ต้อง เป็น
ผู้ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย 27 ถ้าผูใ้ ดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น
ในพวกท่าน ผู้นั ้นจะต้องเป็นผู้รับใช้ของพวกท่าน 28 อย่าง
ที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรน
นิ บัติ และ ประทาน ชีวต
ิ ของ ท่าน ให้ เป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คน
เป็นอันมาก”
43)

ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-

29

เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูง
ชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป 30 และดูเถิด มีชายตาบอด
สองคนนั ่งอยู่รม
ิ หนทาง เมื่อเขาได้ยนว
ิ ่าพระเยซูเสด็จผ่าน
มา จึง ร้องว่า “โอ พระองค์ผู้เป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรง
พระเมตตาข้า พระองค์เถิด ” 31 ฝ่ายประชาชนก็ หา้ มเขาให้
นิ่ ง เสีย แต่เขา ยิง่ ร้อง ขึ้นอีกว่า “โอ พระองค์ผู้เป็น บุตร ดา
วิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด” 32 พระเยซูจึง
หยุด ประทับ ยืน อยู่ เรียกเขามา และตรัสว่า “ท่านทัง้ สอง
ใคร่จะให้ เราทํา อะไรเพื่อ ท่าน” 33 พวกเขาทูล พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอให้ตาของข้า พระองค์มองเห็น ” 34 พระ
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เยซูจึงมีพระทัยเมตตา ก็ทรงถูกต้องตาเขา ในทันใดนั ้นตา
ของเขาก็เห็นได้และเขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป

21

พระเยซูทรงเสด็จ เข้า สู่กรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างผู้มีชัยชนะ
(ศคย 9:9; มก 11:1-10; ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับ พวก สาวก มา ใกล้กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง
หมู่ บ้านเบธฟายี เชิง ภูเขามะกอกเทศ แล้ว พระเยซู ทรงใช้
สาวกสองคน 2 ตรัสสงั ่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยูตรง
่
หน้า ท่าน ทันทีท่าน จะ พบ แม่ ลา ตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ กับลูก ของ
มัน จงแก้ จูง มาให้เรา 3 ถ้า มีผู้ใดว่า อะไรแก่ ท่านท่านจง
ว่า ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า ต้องพระประสงค์’ แล้ว เขาจะปล่อย
ให้ มาทันที ” 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวง นี้ เกิด ขึ้น เพื่อ จะ ให้ พระ
วจนะ ที่ ตรัส โดย ศาสดา พยากรณ์ สําเร็จ ซึ่ง ว่า 5 ‘จง บอก
ธิดา แห่ง ศิ โยน ว่า ดูเถิด กษั ตริยของ
์
เธอ เสด็จ มา หา เธอ
โดย พระ ทัยอ่อน สุภาพ ทรง แม่ลากับลูก ของ มัน’ 6 สาวก
ทัง้ สอง คน นั ้นก็ ไป ทํา ตามพ ระ เยซู ตรัสสงั ่ เขา ไว้ 7 จึง จูง
แม่ลากับลูก ของ มัน มา และ เอา เสื้อผ้า ของ ตน ปู บน หลัง
แล้ว เขา ให้พระองค์ทรง ลา นั ้น 8 ฝูง ชน เป็นอัน มาก ได้ เอา
เสื้อผ้า ของตนปู ตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตัดกงิ่ ไม้ มาปู
ตามถนน 9 ฝ่ายฝูง ชนซึ่ง เดิน ไปข้างหน้า กับ ผู้ที่ตามมาข้าง
หลังก็พร้ อมกัน โห่ รอ
้ งว่า “โฮซัน นาแก่ ราชโอรสของดาวิด
‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระเจริญ โฮซัน นา’ ในที่สูงสุด ” 10 เมื่อ พระองค์ เสด็จ
เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ประชาชนทัวท
่ ั ้ งกรุ งก็ พากัน
แตกตื่นถามว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใด” 11 ฝูงชนก็ตอบว่า “นี่ คือ
เยซูศาสดาพยากรณ์ ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี”
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พระ เยซูทรง ชําระ ล้าง พระ วิ หาร เป็นครงั ้ ที่สอง (มก
11:15-18; ลก 19:45-47)
12 พระเยซูจึง เสด็จ เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า ทรง
ขับ ไล่ บรรดา ผู้ ซื้อ ขาย ใน พระ วิหาร นั ้น และ ควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั
แลกเงิน กับทงั ้ ควํา่ ที่ นั ่ง ผู้ ขายนกเขาเสีย 13 และตรัส กับ
เขา ว่า “มีพระ วจนะ เขียน ไว้ว่า ‘นิ เวศ ของ เรา เขา จะ เรียก
ว่า เป็น นิ เวศ อธิษฐาน’ แต่เจ้า ทัง้ หลาย มาก ระ ทําให้เป็น
‘ถํ้า ของ พวก โจร’ ” 14 คน ตาบอด และ คน ง่อย พา กัน มา
เฝ้า พระองค์ ใน พระ วิหาร พระองค์ได้ทรง รักษา เขา ให้หาย
15 แต่เมื่อ พวก ปุโรหิต ใหญ่ กับ พวก ธร รมา จาร ย์ได้เห็ นกา
รมหัศ จรรย์ที่พระองค์ทรงกระทํา ทัง้ ได้ ยิน หมู่ เด็กร้ องใน
พระ วิหาร ว่า “โฮ ซัน นา แก่ ราชโอรส ของ ดา วิด” เขา ทัง้
หลาย ก็ พา กัน แค้น เคือง 16 และ จึง ทูล พระองค์ว่า “ท่าน
ไม่ได้ยิน คํา ที่ เขาร้องหรือ” พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “ได้ยิน
แล้ว พวกท่านยัง ไม่ เคยอ่านหรือ ว่า ‘จากปากของเด็กอ่อน
และเด็ก ที่ ยงด
ั ูดนม ท่านก็ได้รับคํา สรรเสริญ อัน จริง แท้’ ”
17 พระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จ ออกจากกรุ ง ไปประ
ทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี
มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)

18

ครัน
้ เวลา เช้า ขณะ ที่พระองค์เสด็จ กลับ ไป ยัง กรุ งอีก
พระองค์ก็ทรง หิว พระ กระยาหาร 19 และ เมื่อ พระองค์
ทรง ทอด พระเนตร เห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง อยู่ ริม ทาง
พระองค์ก็ทรง ดําเนิ น เข้าไป ใกล้ เห็น ต้น มะเดื่อ นั ้น
ไม่มีผลมีแต่ใบ เท่านั ้น จึง ตรัส กับ ต้น มะ เดื่อ นั ้นว่า “เจ้า
จง อย่า มี ผล อีก ต่อ ไป” ทันใด นั ้น ต้น มะ เดื่อก็เหี่ยว แห้ง
ไป 20 ครัน
้ เหล่า สาวก ได้เห็นก็ประหลาด ใจ แล้วว่า “เป็น
อย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหีย
่ วแห้งไปในทันใด” 21 ฝ่ายพระ
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เยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า
ถ้า ท่านมี ความเชื่อ และมิได้สงสัย ท่านจะกระทํา ได้ เช่นที่
เรา ได้ กระทํา แก่ ต้น มะเดื่อ นี้ ยิง่ กว่า นั ้น ถึง แม้ท่าน จะ สัง่
ภูเขานี้ ว่า ‘จงถอยไปลงทะเล’ก็จะสําเร็จได้ 22 สิ่งสารพัดซึ่ง
ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้”
พระเยซูกับ สิทธิ อาํ นาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก
20:1-8)
23 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไป ใน พระ วิหาร ใน เวลา ที่ ทรง
สัง่ สอนอยู่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ใหญ่ของประชาชน
มา หา พระองค์ ทูล ถาม ว่า “ท่าน มีสิทธิอัน ใด จึง ได้ ทํา เช่น
นี้ ใคร ให้สิทธินี้ แก่ท่าน ” 24 พระ เยซูตรัส ตอบ เขา ว่า “เรา
จะถามท่านทัง้ หลายสัก ข้อ หนึ่ งด้วย ซึ่ง ถ้า ท่านบอกเราได้
เราจะบอกท่านเหมือ นกันว่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิ อน
ั
ใด 25 คือบัพติศมาของยอห์นนั ้นมาจากไหน มาจากสวรรค์
หรือจากมนุษย์” เขาได้ปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจาก
สวรรค์’ ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า’
26 แต่ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์’ เราก็กลัวประชาชน เพราะ
ประชาชนทัง้ ปวงถือ ว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ ” 27 เขา
จึง ทูล ตอบพระเยซูว่า “พวกข้าพเจ้า ไม่ทราบ ” พระองค์จึง
ตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรา
กระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด
คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน
28 แต่ท่านทัง
้ หลายคิด เห็น อย่างไร ชายผู้หน่งม
ึ ีบุตรชาย
สองคน บิดาไปหาบุตรคนแรกว่า ‘ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทํางาน
ในสวนองุน
่ ของพ่อเถิด’ 29 บุตรคนนั ้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป
’ แต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทํา 30 บิดาจึงไปหาบุตรคนที่สอง
พูดเช่นเดียวกัน บุตรนั ้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไปขอรับ’ แต่ไม่ไป
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บุต รส อง คน นี้ คน ไหน เป็น ผู้ ทํา ตาม ความ ประสงค์ ของ
บิดา เล่า” เขา ทูล ตอบ พระองค์ว่า “คือบุตร คน แรก” พระ
เยซูตรัส ตอบ เขา ว่า “เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย
ว่า พวกเก็บภาษี และหญิงโสเภณี ก็เข้าไปในอาณาจักรของ
พระเจ้า ก่อนท่านทัง้ หลาย 32 ด้วยยอห์น ได้ มาหาพวกท่าน
ด้วยทางแห่งความชอบธรรม ท่านหาเชื่อยอห์นไม่ แต่พวก
เก็บ ภาษี และ พวก หญิง โสเภณี ได้เชื่อ ยอห์น ฝ่าย ท่าน ทัง้
หลายถึงแม้ได้เห็นแล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น
คํา อุปมาเกี่ยวกับ ผู้ เช่า สวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก
12:1-9; ลก 20:9-19)
33 จงฟัง คํา อุปมาอีก เรือ
่ งหนึ่ งว่า ยังมีเจ้าของบ้านผู้หน่งึ
ได้ ทํา สวนองุน
่ แล้วล้อมรว
ั ้ ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้ สกัด บ่อ ยํ่า
องุน
่ ใน สวน และ สร้าง หอ เฝ้า ให้พวก ชาวสวน เช่า แล้วก็
ไป เมือง ไกล 34 ครัน
้ ฤดูเก็บ ผล องุน
่ ใกล้เข้า มา เขา จึง ใช้
35 และ
พวก ผู้รับ ใช้ไป หา คน เช่า สวน เพื่อ จะ รับ ผล องุน
่
คนเช่า สวนนั ้น จับ พวกผู้รับ ใช้ของเขา เฆี่ยนตีเสียคนหนึ่ ง
ฆ่า เสียคนหนึ่ ง เอาหิน ขว้างเสีย ให้ ตายคนหนึ่ ง 36 อีกครัง้
หนึ่ งเขาก็ใช้ผู้รบ
ั ใช้คนอื่นๆไปมากกว่าครังก
้ ่อน แต่พวกเช่า
37
สวนก็ได้ทําแก่เขาอย่างนั ้นอีก ครัง้ สุดท้ายเขาจึงใช้บุตร
ชายของเขาไปหา พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของ
เรา’ 38 แต่เมื่อบรรดาคนเช่าสวนเห็นบุตรชายเจ้าของบ้าน
ก็พูดกันว่า ‘คน นี้ แหละ เป็น ทายาท มา เถิด ให้เรา ฆ่า เขา
แล้ว ให้ เรายึด มรดกของเขาเสีย’ 39 เขาจึง พากัน จับ บุตร
นั ้น ผลักออกไปนอกสวนองุน
่ แล้วฆ่าเสีย 40 เหตุฉะนั ้น เมื่อ
เจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทําอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั ้น”
41 เขาทัง
้ หลายทูล ตอบพระองค์ว่า “เขาจะทําลายล้างคน
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ชัว่ เหล่า นั ้น อย่างแสนสาหัส และจะให้ สวนองุน
่ นั ้น แก่ คน
เช่า อื่นๆที่ จะแบ่ง ผลโดยถูก ต้องตามฤดูกาลแก่ เขาต่อ ไป”
42 พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง
้ หลายยัง ไม่ เคยอ่านใน
พระคัมภีร ์หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้กลับ
กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้ เป็นมาจากองค์พระผู้เป็น
เจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา’ 43 เหตุฉะนั ้นเรา
บอก ท่าน ว่า อาณาจักร ของ พระเจ้า จะ ถูก เอา ไป เสีย จาก
ท่าน และ ยก ให้แก่ชนชาติหน่งึ ซึ่ง จะ กระทํา ให้เกิด ผล สม
กับ อาณาจักรนน
ั ้ 44 ผู้ใดล้มทับศิลานี้ ผู้นั ้น จะต้องแตกหัก
ไป แต่ศิลานี้ จะ ตก ทับ ผู้ใด ก็จะ บดขยีผู
้ ้นั ้น จน แหลก เป็น
45
ผุยผง”
ครัน
้ พวก ปุโรหิต ใหญ่ กับ พวก ฟา ริสีได้ยิน คํา
อุปมาของพระองค์ พวกเขาก็หยัง่ รู ว่้ า พระองค์ ตรัส เล็ง ถึง
พวกเขา 46 แต่เมื่อ พวกเขาอยากจะจับ พระองค์ เขาก็กลัว
ประชาชน เพราะ ประชาชน นั บถือ พระองค์ ว่า เป็น ศาสดา
พยากรณ์

22

คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)
พระ เยซูตรัส แก่ เขา เป็น คํา อุปมา อีกว่า 2 “อาณาจักร
แห่ง สวรรค์ เปรียบ เห มือ นกษั ตริย์องค์หนึ่ ง ซึ่ง ได้ จัด
พิธอภิ
ี เษก สมรส สําหรับ ราชโอรส ของ ท่าน 3 แล้ว ใช้ พวก
ผู้รับ ใช้ไป ตาม ผู้ที่ได้รับ เชิญ มา ใน งาน อภิเษก สมรส นั ้น
แต่เขาไม่ใคร่จะมา 4 ท่านยัง ใช้ พวกผู้รับ ใช้อื่น ไปอีก รับสัง่
ว่า ‘ให้บอกผู้ รบ
ั เชิญ นั ้นว่า ดูเถิด เราได้ จัดการเลี้ยงไว้แล้ว
วัว และสัตว์ขุน แล้ว ของเราก็ ฆ่า ไว้เสร็จ สิ่ง สารพัดก็ เตรียม
ไว้พร้อม จงมาในพิธอภิ
ี เษกสมรสนี้ เถิด’ 5 แต่เขาก็เพิกเฉย
และไปเสีย คนหนึ่ ง ไปไร่นาของตน อีกคนหนึ่ งก็ ไปทําการ
1
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ค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั ้นกจ
็ ับพวกผู้รับใช้ของท่าน ทําการ
อัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ครัน
้ กษั ตริย์องค์นั ้นได้ยน
ิ แล้ว
ท่าน ก็ ทรง พระพิโรธ จึง รับสัง่ ให้ ยก กอง ทหาร ไป ปราบ
ปราม ฆาตกร เหล่า นั ้น และ เผา เมือง เขา เสีย 8 แล้วท่าน
จึง รับสัง่ แก่ พวกผู้รับ ใช้ของท่านว่า ‘งานสมรสก็พร้ อมอยู่
แต่ผู้ที่ได้รับ เชิญ นั ้น ไม่ สมกับ งาน 9 เหตุฉะนั ้น จงออกไป
ตามทางหลวง พบคนมากเท่าใดก็ให้เชิญ มาในพิธอภิ
ี เษก
10
สมรสนี้ ’
ผู้รบ
ั ใช้เหล่านั ้น จึง ออกไปเชิญ คนทัง้ ปวงตาม
ทางหลวง แล้ว แต่ จะ พบ ให้มาทังด
้ ี และ ชัว่ จน งาน สมรส
11
นั ้น เต็มด้วย แขก
แต่เมื่อ กษั ตริย์องค์นั ้น เสด็จ ทอด
พระเนตร แขก ก็เห็น ผู้หน่งม
ึ ิได้สวม เสื้อ สําหรับ งาน สมรส
12 ท่านจึง รับสัง
่ ถามเขาว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึง มา
ที่นี่ โดย ไม่ สวม เสื้อ สําหรับ งาน สมรส’ ผู้นั ้นก็ นิ่ ง อยูพู
่ ด ไม่
13
ออก กษั ตริยจึ
์ งรับสัง่ แก่พวกผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเท้า
คนนี้ เอาไปทิง้ เสีย ที่ มืด ภายนอก ที่นั ่น จะมีการร้องไห้และ
ขบ เขี้ยว เคี้ยว ฟัน’ 14 ด้วย ผู้ที่ได้รับ เชิญ ก็มาก แต่ผู้ที่ทรง
เลือกก็น้ อย”
พระ เยซูทรง ตอบ คําถาม ของ พวก เฮ โรด เกี่ยว กับ การ
เสียภาษี (มก 12:13-17; ลก 20:20-26)
15 ขณะนั ้น พวกฟาริสีไปปรึกษากันว่า พวกเขาจะจับผิด
ในถ้อยคําของพระองค์ได้อย่างไร 16 พวกเขาจึงใช้พวกสาวก
ของตนกับ พวกเฮโรดให้ ไปทูล พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ทราบ อยู่ ว่า ท่าน เป็น คน ซื่อสัตย์ และ สัง่
สอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย์จริง โดยมิได้เอาใจผู้ใด
เพราะท่านมิได้เห็น แก่หน้า ผู้ใด 17 เหตุฉะนั ้น ขอโปรดบอก
ให้ พวกข้าพเจ้า ทราบว่า ท่านคิด เห็น อย่างไร การที่ จะส่ง
ส่วย ให้แก่ซีซาร์นั ้น ถูก ต้อง ตามพ ระ ราช บัญญัติหรือ ไม่ ”
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แต่พระเยซูทรงล่วงรู ้ ถึง ความชัว่ ร้ายของเขาจึง ตรัสว่า
“พวก หน้า ซื่อ ใจ คด เจ้า ทดลอง เรา ทําไม 19 จง เอา เงินที่
จะเสีย ส่วยนั ้น มาให้ เราดูก่อน ” เขาจึง เอาเงิน ตราเหรียญ
หนึ่ ง ถวายพระองค์ 20 พระองค์ตรัส ถามเขาว่า “รู ปและคํา
จารึกนี้ เป็นของใคร” 21 เขาทูลพระองค์ว่า “ของซีซาร์” แล้ว
พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เหตุฉะนั ้น ของของซีซาร์จงถวาย
แก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า” 22 ครัน
้
เขาได้ยน
ิ คํา ตรัส ตอบของพระองค์ นั้น แล้ว เขาก็ประหลาด
ใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกสะดูสีเกี่ยวกับการฟื้ น
จากความตาย (มก 12:18-27; ลก 20:27-38)
23 ใน วัน นั ้นมี พวก สะ ดูสีมา หา พระองค์ พวก นี้ เป็ น
ผู้ที่กล่าว ว่า การ ฟื้ น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ไม่มี เขา จึง ทูล
ถามพระองค์ 24 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้า ผู้ ใดตาย
ยัง ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับ พี่สะใภ้ สืบ เชื้อ สายของพี่ ชาย
ไว้’ 25 ในพวกเรามีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็
ตายเมื่อยังไม่มีบุตร ก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชาย 26 ฝ่ายคน
ที่ สองที่ สามก็เช่น เดียวกัน จนถึง คนที่เจ็ด 27 ในที่ สุด หญิง
นั ้นก็ ตายด้วย 28 เหตุฉะนั ้น ในวันที่ จะฟื้ นขึ้น มาจากความ
ตาย หญิง นั ้น จะ เป็น ภรรยา ของ ผู้ ใด ใน เจ็ด คน นั ้น ด้วย
นางได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด คนแล้ว” 29 พระเยซูตรัส
ตอบ เขา ว่า “พวก ท่าน ผิด แล้ว เพราะ ท่าน ไม่รู พระ
้
คัมภีร ์
หรือ ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า 30 ด้วย ว่า เมื่อมนุษย์ฟื้ น ขึ้น มา
จาก ความ ตาย นั ้น จะ ไม่มีการ สมรส หรือ ยก ให้ เป็น สา มี
ภรรยากันอีก แต่จะเป็น เหมือนพวกทูต สวรรค์ ของพระเจ้า
ในสวรรค์ 31 แต่เรือ
่ งคนตายกลับ ฟื้ นนั ้น ท่านทัง้ หลายยัง
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ไม่ได้อ่านหรือ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้กับ พวกท่านว่า 32 ‘เรา
เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น
พระเจ้า ของ ยา โคบ’ พระเจ้า มิได้เป็น พระเจ้า ของ คน ตาย
แต่ทรงเป็น พระเจ้า ของคนเป็น” 33 ประชาชนทัง้ ปวงเมื่อ
ได้ยนก
ิ ็ประหลาดใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)
34 แต่พวกฟาริสีเมื่อ ได้ ยนว
ิ ่า พระองค์ ทรงกระทํา ให้ พวก
สะดูสีนิ่ งอน
ั ้ อยู่ จึงประชุมกัน 35 มีนักกฎหมายผู้หน่งึ ในพวก
เขาทดลองพระองค์ โดยถามพระองค์ว่า 36 “อาจารย์เจ้าข้า
ในพระราชบัญญัตินั ้น พระบัญญัติข้อใดสําคัญที่สุด” 37 พระ
เยซูทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรักองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้า
ของ เจ้า ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ เจ้า และ ด้วย สิน
้ สุด ความ
38
คิด ของเจ้า’
นี่ แหละเป็น พระบัญญัติข้อ ต้น และข้อ ใหญ่
39 ข้อ ที่ สอง ก็เหมือน กัน คือ ‘จงรัก เพื่อน บ้าน เหมือน รัก
ตนเอง’ 40 พระ ราช บัญญัติและ คํา พยากรณ์ ทัง้ สินก
้ ็ขึ้น
อยูกั
่ บพระบัญญัติสองข้อนี้ ”
คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)
เมื่อ พวก ฟา ริสียัง ประชุม กัน อยูที
่ ่ นั ่น พระ เยซูทรง
42
ถามพวกเขา “พวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรือ
่ งพระคริสต์
พระองค์ทรงเป็น บุตรของผู้ใด ” เขาตอบพระองค์ว่า “เป็น
บุตร ของ ดา วิด” 43 พระองค์ตรัส ถาม เขา ว่า “ถ้า อย่าง นั ้น
เป็น ไฉนดาวิด โดยเดชพระวิญญาณจึง ได้ เรียกพระองค์ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้า และรับสัง่ ว่า 44 ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
กับ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า ว่า จง นั ่ง ที่ ขวา มือ ของ
เรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า
ของท่าน’ 45 ถ้า ดาวิด เรียกพระองค์ วา่ องค์พระผู้ เป็น เจ้า
พระองค์จะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้” 46 ไม่มีผู้หน่งึ ผูใ้ ด
41
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อาจตอบพระองค์ สัก คํา หนึ่ ง ตัง้ แต่วัน นั ้น มา ไม่มีใครกล้า
ซักถามพระองค์ต่อไป

23

พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีหลงตัว เองว่า เป็น คน
ชอบธรรม (มก 12:38-40; ลก 20:45-47)
1 ครัง
้ นั ้น พระ เยซู ตรัส กับ ฝูง ชน และ พวก สาวก ของ
พระองค์ 2 ว่า “พวกธรรมาจารย์ กับ พวกฟาริสีนั ่ง บนที่ นั่ง
ของโมเสส 3 เหตุฉะนั ้น ทุก สิง่ ซึ่ง เขาสัง่ สอนพวกท่าน จง
ถือ ประพฤติตาม เว้น แต่การกระทํา ของเขา อย่า ได้ ทํา ตาม
เลย เพราะ เขา เป็น แต่ผู้สัง่ สอน แต่เขา เอง หา ทํา ตาม ไม่
4 ด้วยเขาเอาภาระหนั กและแบกยากวางบนบ่ามนุษย์ ส่วน
เขา เอง แม้แต่นิว
้ เดียว ก็ไม่จับ ต้อง เลย 5 การก ระ ทํา ของ
เขาทุก อย่างเป็นการอวดให้ คนเห็น เท่านั ้น เขาใช้กลัก พระ
บัญญัติอย่างใหญ่ สวมเสื้อ ที่มีพู่ห้อยอัน ยาว 6 เขาชอบที่
อันมีเกียรติในการเลี้ยงและที่ นั่ง ตําแหน่ ง สูง ในธรรมศาลา
7 กับ ชอบรับ การคํานั บที่ กลางตลาด และชอบให้ คนเรียก
เขาว่า ‘รับ บี รับ บี’ 8 ท่านทัง้ หลายอย่า ให้ ใครเรียกท่านว่า
‘รับ บี’ ด้วยท่านมี พระอาจารย์แต่ผู้เดียวคือ พระคริสต์ และ
ท่านทัง้ หลายเป็นพี่น้องกันทัง้ หมด 9 และอย่าเรียกผู้ใดใน
โลกว่าเป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียว คือผู้ที่ทรง
สถิตในสวรรค์ 10 อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่า ‘นาย’ ด้วยว่านาย
ของท่านมีแต่ผู้เดียวคือ พระคริสต์ 11 ผู้ใดที่เป็น ใหญ่ที่สุด
ในพวกท่าน ผู้นั ้นจะเป็นผู้รับใช้ของท่านทัง้ หลาย 12 ผู้ใดจะ
ยกตัวขึ้น ผู้นั ้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั ้นจะ
ได้รบ
ั การยกขึ้น
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี (มก 12:38-40;
ลก 20:47)
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วิบัติแก่เจ้า พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี คน
หน้า ซื่อ ใจ คด ด้วย ว่า พวก เจ้า ปิด ประตู อาณาจักร แห่ง
สวรรค์ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้า เองไม่ ยอมเข้าไป และ
เมื่อ คน อื่น จะ เข้าไป พวก เจ้า ก็ ขัด ขวาง ไว้ 14 วิบัติแก่เจ้า
พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี คน หน้า ซื่อ ใจ คด ด้วย
พวกเจ้า ริบ เอาเรือ นของหญิงม่าย และแสร้ง อธิษฐานเสีย
ยืด ยาว เพราะ ฉะนั ้น พวก เจ้า จะ ได้ รับ พระ อาชญา มาก
ยิง่ ขึ้น 15 วิบัติแก่เจ้า พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี
คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า เที่ยวไปตามทางทะเลและ
ทางบกทัว่ ไปเพื่อ จะได้แม้แต่คนเดียวเข้า จารีต เมื่อ ได้แล้ว
เจ้า ก็ทําให้เขากลายเป็น ลูก แห่ง นรกยิง่ กว่า ตัว เจ้า เองถึง
สอง เท่า 16 วิบัติแก่เจ้า คน นําทาง ตาบอด เจ้า กล่าว ว่า
‘ผู้ใด จะ ปฏิญาณ อ้าง พระ วิหาร คํา ปฏิญาณ นั ้น ไม่ผูกมัด
แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างทองคํา ของพระวิหาร ผู้นั ้น จะต้อง
กระทํา ตาม คํา ปฏิญาณ ’ 17 คน โฉด เขลา ตาบอด สิ่ง ไหน
จะ สําคัญ กว่า ทองคํา หรือ พระ วิหาร ซึ่ง กระทํา ให้ ทอง คํา
นั ้น ศักดสิ
ิ์ ทธิ์ 18 และ ว่า ‘ผู้ใด จะ ปฏิญาณ อ้าง แท่ นบูชา
คํา ปฏิญาณนั ้น ไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างเครือ
่ งตัง้
ถวาย บน แท่ นบูชานน
ั ้ ผู้นั ้น ต้อง กระทํา ตาม คํา ปฏิญาณ
’ 19 คน โฉด เขลา ตาบอด สิ่ง ใด จะ สําคัญ กว่า เครือ
่ งตัง้
ถวายหรือ แท่น บูชาที่ กระทํา ให้เครือ
่ งตัง้ ถวายนั ้น ศักดสิ
ิ์ ทธิ์
20 เหตุฉะนี้ ผู้ใด จะ ปฏิญาณ อ้าง แท่ นบูชา ก็ปฏิญาณ อ้าง
แท่น บูชาและสิง่ สารพัด ซึ่ง อยู่ บนแท่ นบูชานัน
้ 21 ผู้ใดจะ
ปฏิญาณ อ้าง พระ วิหาร ก็ปฏิญาณ อ้าง พระ วิหาร และ อ้าง
พระองค์ผู้ทรง สถิต ใน พระ วิหาร นั ้น 22 ผู้ใด จะ ปฏิญาณ
อ้าง สวรรค์ ก็ปฏิญาณ อ้าง พระที่นั่ง ของ พระเจ้า และ อ้าง
พระองค์ผู้ประทับ บน พระที่นั่ง นั ้น 23 วิบัติแก่เจ้า พวก ธร
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รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี คน หน้า ซื่อ ใจ คด ด้วย พวก เจ้า
ถวาย สิบ ชัก หนึ่ ง ของ สะระแหน่ ยี่ห ร่า และ ขมิน
้ ส่วน ข้อ
สําคัญ แห่ง พระราชบัญญัติ คือ การพิพากษา ความเมตตา
และ ความ เชื่อ นั ้น ได้ ละเว้น เสีย สิ่ง เหล่า นั ้น พวก เจ้า ควร
ได้ กระทํา อยูแล้
่ ว แต่สิ่งอ่น
ื นั ้น ไม่ ควร ละเว้น ด้วย 24 คน
นําทาง ตาบอด เจ้า กรอง ลูกนํ้า ออก แต่กลืนตัวอูฐ เข้าไป
25 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ
ใจ คด ด้วย เจ้า ขัด ชําระ ถ้วย ชาม แต่ภายนอก ส่วน ภายใน
ถ้วยชามนั ้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวก
ฟาริสีตาบอด จงชําระสิง่ ที่อยูภายในถ้
่
วยชามเสียก่อน เพื่อ
27
ข้าง นอก จะ ได้ สะอาด ด้วย
วิบัติแก่เจ้า พวก ธร รมา
จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี คน หน้า ซื่อ ใจ คด เพราะ ว่า เจ้า เป็น
เหมือนอุโมงค์ ฝัง ศพซึ่ง ฉาบด้วยปูน ขาว ข้างนอกดู งดงาม
จริงๆ แต่ข้างในเต็ม ไปด้วยกระดูก คนตายและการโสโครก
สารพัด 28 เจ้าทัง้ หลายก็ เป็น อย่างนั ้น แหละ ภายนอกนั ้น
ปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วย
ความหน้า ซื่อ ใจคดและความชัว่ ช้า 29 วิบัติแก่เจ้า พวกธร
รมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะพวกเจ้า
ก่อสร้าง อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ พวก ศาสดา พยากรณ์ และ ตก
แต่งอโุ มงค์ฝังศพของผูช
้ อบธรรมให้งดงาม 30 แลว
้ กล่าวว่า
‘ถ้า เราได้อยูในสมั
่
ย บรรพบุรุษ ของเรานั ้น เราจะมี ส่วนกับ
เขาในการทําโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้ตกก็หามิได้
’ 31 อย่าง นั ้น เจ้า ทัง้ หลาย ก็ เป็น พยาน ปรักปรํา ตนเอง ว่า
เจ้าเป็น บุตรของผู้ที่ได้ฆ่า ศาสดาพยากรณ์ เหล่า นั ้น 32 เจ้า
ทัง้ หลาย จง กระทํา ตาม ที่ บรรพบุรุษ ได้ กระทํา นั ้น ให้ ครบ
ถ้วนเถิด 33 เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้น การลงโทษ
ใน นรก อย่างไรได้ 34 เหตุฉะนั ้น ดูเถิด เรา ใช้ พวก ศาสดา
พยากรณ์ พวกนั ก ปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ ต่างๆไป
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หาพวกเจ้า เจ้าก็ ฆ่า เสีย บ้าง ตรึง เสีย ที่ กางเขนบ้าง เฆี่ยน
ตีใน ธรรม ศาลา ของ เจ้า บ้าง ข่มเหง ไล่ ออก จาก เมือง นี้ ไป
เมือง โน้ น บ้าง 35 ดัง นั ้น บร รดาโลหิตอัน ชอบ ธรรม ซึ่ง ตก
ที่แผ่น ดิน โลก ตัง้ แต่โลหิต ของ อา แบล ผู้ ชอบ ธรรม จนถึง
โลหิตของเศคาริยาห์บุตรชายบารัคยา ที่พวกเจ้าได้ ฆ่าเสีย
ในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานน
ั ้ ย่อมตกบนพวกเจ้าทัง้
หลาย 36 เราบอกความจริง แก่เจ้าทัง้ หลายว่า บรรดาสิง่
เหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
37 โอ เยรู ซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่า บรรดา ศาสดา พยากรณ์ และ
เอาหินขว้างผู้ที่ได้รับใช้มาหาเจ้าถึงตาย เราใคร่จะรวบรวม
ลูก ของ เจ้า ไว้เนื องๆ เหมือน แม่ไก่กก ลูก อยูใต้
่ ปีก ของ มัน
แต่เจ้า ไม่ ยอม เลย หนอ 38 ดูเถิด ‘บ้าน เมือง ของ เจ้า
จะ ถูก ละทิง้ ให้ รกร้าง แก่เจ้า ’ 39 ด้วย เรา ว่า แก่เจ้า ทัง้
หลาย ว่า เจ้า จะ ไม่เห็น เรา อีก จนกว่า เจ้า จะ กล่าว ว่า ‘ขอ
ให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
พระเจริญ’ ”

24

การพยากรณ์ ถึง การทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก
21:5-19)
1 ฝ่าย พระ เยซู ทรง ออก จาก พระ วิหาร แล้ว พวก สาวก
ของพระองค์มาชีตึ
้ กทัง้ หลายของพระวิหารให้พระองค์ทอด
2
พระเนตร พระ เยซูจึง ตรัส กับ เขา ว่า “สิ่ง สารพัด เหล่า นี้
พวก ท่าน เห็น แล้ว มิใช่หรือ เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า
ศิลา ที่ ซ้อ นทับกัน อยูที
่ ่ นี่ ซึ่ง จะ ไม่ถูก ทําลาย ลง ก็หามิได้
” 3 เมื่อ พระองค์ ประทับ บน ภูเขา มะกอก เทศ พวก สาวก
มา เฝ้า พระองค์ ส่วน ตัว กราบทูล ว่า “ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า
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พระองค์ ทัง้ หลาย ทราบ ว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะ บังเกิด ขึ้น
เมื่อไร สิ่ง ไรเป็น หมายสําคัญ ว่า พระองค์ จะเสด็จ มา และ
วาระ สุดท้าย ของ โลก นี้ ” 4 พระ เยซูตรัส ตอบ เขา ว่า “ระวัง
ให้ดี อย่า ให้ผู้ใด ล่อลวง ท่าน ให้หลง 5 ด้วย ว่า จะ มี หลาย
คน มา ต่าง อ้าง นาม ของ เรา กล่าว ว่า ‘เรา เป็น พระ คริสต์’
เขาจะล่อ ลวงคนเป็นอัน มากให้ หลงไป 6 ท่านทัง้ หลายจะ
ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งสงครามและข่าวลือ เรือ
่ งสงคราม คอยระวัง
อย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิง่ เหล่านี้ จําต้องบังเกิด
ขึ้น แต่ที่สุด ปลาย ยัง ไม่มา ถึง 7 เพราะ ประชาชาติ จะ ลุก
ขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร ทัง้ จะ
เกิดกัน ดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่น
ดิน ไหว ใน ที่ต่างๆ 8 เหตุการณ์ ทัง้ ปวง นี้ เป็น ขัน
้ แรก แห่ง
ความ ทุกข์ลําบาก 9 ใน เวลา นั ้น เขา จะ มอบ ท่าน ทัง้ หลาย
ไว้ให้ทน ทุกข์ลําบาก และ จะ ฆ่า ท่าน เสีย และ ประชาชาติ
ต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา 10 คราวนั ้น
คน เป็นอัน มาก จะ ถดถอย ไป และ ทรยศ กัน และ กัน ทัง้ จะ
เก ลียด ชัง ซึ่งกัน และ กัน 11 จะมีผู้พยากรณ์ เท็จ หลาย คน
เกิด ขึ้น และล่อ ลวงคนเป็นอัน มากให้ หลงไป 12 ความรัก
ของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชัว่ ช้าจะแผ่
ขยายออกไป 13 แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั ้นจะรอด 14 ข่าว
ประเสริฐ เรือ
่ งอาณาจักรนี้ จะประกาศไปทัว่ โลกให้ เป็น คํา
พยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)
15 เหตุฉะนั ้น เมื่อท่านทัง
้ หลายเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน
ซึ่ง กระทํา ให้เกิ ดการ รกร้าง ว่าง เปล่า ที่ดา เนี ย ล ศาสดา
พยากรณ์ ได้กล่าว ถึง นั ้น ตัง้ อยูใน
่
สถาน บริสุทธิ์”
(ผู้ใดก็ตาม ที่ได้อ่าน ก็ให้ผู้นั ้น เข้าใจ เอา เถิด) 16 “เวลา นั ้น
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ให้ผู้ที่อยูในแคว้
่
นยูเดียหนี ไปยังภูเขาทัง้ หลาย 17 ผู้ที่อยูบน
่
ดาดฟ้า หลังคาบ้าน อย่า ให้ ลงมาเก็บ ข้าวของใดๆออกจาก
บ้านของตน 18 ผู้ที่ อยูตามทุ
่
่ง นา อย่า ให้กลับ ไปเอาเสื้อผ้า
19
ของ ตน
แต่ใน วัน เหล่า นั ้น วิบัติจะ เกิด ขึ้น แก่ หญิง ที่มี
ครรภ์ หรือ หญิง ที่มีลูกอ่อ นกิน นม อยู่ 20 จง อธิษฐาน ขอ
เพื่อ การ ที่ ท่าน ต้อง หนี นั ้น จะ ไม่ ตกใน ฤดู หนาว หรือ ใน วัน
สะ บา โต 21 ด้วย ว่า ใน คราว นั ้น จะ เกิด ความ ทุกข์ ลําบาก
ใหญ่ยิง่ อย่างที่ไม่เคยมีตัง้ แต่เริม
่ โลกมาจนถึง เวลานี้ และ
22
จะไม่มีต่อ ไปอีก เลย
และถ้า มิได้ทรงให้ วน
ั เหล่า นั ้น ย่น
สัน
้ เข้า จะ ไม่มีเนื้ อ หนั ง ใดๆ รอด ได้เลย แต่เพราะ ทรง เห็น
แก่ผู้ที่เลือกสรรไว้ จึง ทรงให้ วน
ั เหล่า นั ้น ย่น สัน
้ เข้า 23 ใน
เวลานั ้นถ้าผูใ้ ดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยูที
่ ่นี่’
24
หรือ ‘อยูที
่ ่ โน่ น’ อย่าได้ เชื่อเลย
ด้วยว่าจะมี พระคริสต์เที
ยมเท็จ และผู้พยากรณ์ เที ยมเท็จ เกิด ขึ้น หลายคน และจะ
ทํา หมายสําคัญ อัน ใหญ่ และการมหัศจรรย์ ถ้า เป็น ไปได้ จะ
ล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง 25 ดูเถิด เราได้บอกท่าน
ทัง้ หลายไว้ ก่อนแล้ว 26 เหตุฉะนั ้น ถ้า ใครจะบอกท่านทัง้
หลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร’ ก็จงอย่าออก
ไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที
่ ่ห้องลับ’ ก็จงอย่าเชื่อ
บุตรม นุษย์ จะ เสด็จ กลับ มา พร้อม ด้วย สง่า ราศี (มก
13:24-27; ลก 21:25-36)
27 ด้วยว่า ฟ้าแลบมาจากทิศ ตะวัน ออกส่องไปจนถึง ทิศ
ตะวันตกฉั นใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉั นนั ้น
28 ด้วยว่าซากศพอยูที
่ ่ไหน ฝูงนกอินทรีก็จะตอมกันอยูที
่ ่นั่น
29 แต่พอ สิน
้ ความ ทุกข์ ลําบาก แห่ง วัน เหล่า นั ้น แล้ว ‘ดวง
อาทิตย์จะมืด ไปและดวงจันทร์ จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทัง้
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ปวง จะ ตก จาก ฟ้า และ บรรดา สิง่ ที่มีอํานาจ ใน ท้องฟ้า จะ
สะเทือนสะท้านไป’ 30 เมื่อ นั ้น หมายสําคัญ แห่งบุ ตรมนุษย์
จะปรากฏขึ้น ในท้องฟ้า ‘มนุษย์ทุกตระกูล ทัว่ โลกจะไว้ทุกข์
’ แล้วเขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า’ พร้
อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 31 พระองค์จะ
ทรงใช้เหล่าทูต สวรรค์ ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอัน ดัง
ยิง่ นั ก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว
จากลมทัง้ สี่ ทิศ นั ้น ตัง้ แต่ที่สุด ฟ้า ข้างนี้ จนถึง ที่สุด ฟ้า ข้าง
โน้ น
จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปี ของพระองค์
(มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
32 บัดนี้
จง เรียน คํา อุปมา เรือ
่ ง ต้น มะเดื่อ
เมื่อกงก
ิ่ ้านยังอ่อน และ แตก ใบ แล้ว ท่าน ก็รู ว่้ า ฤดู ร้อน
ใกล้จะถึงแล้ว 33 เช่นนั ้นแหละ เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้
ปวงนี้ ก็ให้รู ว่้ า เหตุการณ์ นั ้น มาใกล้ จะถึง ประตูแล้ว 34 เรา
บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า คน ชัว่ อายุนี้ จะ ไม่ ล่วง
ลับ ไปจนกว่า สิง่ ทัง้ ปวงนี้ จะสําเร็จ 35 ฟ้า และดิน จะล่วงไป
แต่คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
จงเฝ้า รอการเสด็จ กลับ มาอย่างไม่ คาดหมายของพระ
คริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)
36 แต่วัน นั ้น โมง นั ้น ไม่มีใคร รู ้ ถึง บรรดา ทูต สวรรค์ ใน
สวรรค์ก็ไม่รู ้ รู แต่
้ พระ บิดา ของ เรา องค์เดียว 37 ด้วย สมัย
ของ โน อาห์ เป็น อย่างไร เมื่อบุ ตรม นุษย์ เสด็จ มา ก็ จะ เป็น
อย่าง นั ้น ด้วย 38 เพราะ ว่า เมื่อก่อ นวัน นํ้า ท่วม นั ้น คน ทัง้
หลาย ได้ กิน และ ดื่ม กัน ทําการ สมรส และ ยก ให้ เป็น สามี
ภรรยากัน จนถึง วันที่ โนอาห์เข้า ในนาวา 39 และนํ้า ท่วม
ได้ มากวาดเอาพวกเขาไปสิน
้ โดยไม่ ทันรู้ ตัว ฉั นใด เมื่อบุ
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ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็ จะเป็น ฉั น นั ้น ด้วย 40 เมื่อ นั ้น สองคน
จะอยูที
่ ่ทุ่ง นา จะทรงรับ คนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิง
สองคนโม่แปง้ อยูที
่ ่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง
42 เหตุฉะนั ้น จง เฝ้า ระวัง อยู่ เพราะ ท่าน ไม่รู ว่
้ า องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้าของท่านจะเสด็จ มาเวลาใด 43 จงจํา ไว้อย่างนี้ เถิด
ว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่าขโมยจะมายามใด เขาก็จะเฝ้า
ระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ ท่าน
ไม่คิดไม่ฝันนั ้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ือ

45

ใครเป็น ผู้รับ ใช้สัตย์ซื่อ และฉลาด ที่นายได้ ตัง้ ไว้เหนื อ
พวก ผู้รับ ใช้สําหรับ แจก อาหาร ตาม เวลา 46 เมื่อ นาย มา
พบเขากระทํา อยูอย่
่ างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้นก็ จะเป็นสุข 47 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดูแล
บรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง 48 แต่ถ้า ผู้รับใช้ชัวน
้ จะ
่ ัน
คิด ในใจว่า ‘นายของข้า คงมาช้า’ 49 แล้ วจะตัง้ ต้น โบยตี
เพื่อนผู้รับ ใช้และกิน ดื่ม อยู่ กับ พวกขี้เมา 50 นายของผู้รับ
ใช้ผู้นั ้น จะมาในวันที่ เขาไม่คิด ในโมงที่ เขาไม่รู ้ 51 และจะ
ทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับพวกคน
หน้าซื่อใจคด ซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”

25

คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน

“เมื่อ ถึง วัน นั ้น อาณาจักรแห่ง สวรรค์ จะเปรียบเหมือน
หญิง พรหมจารีสิบคนถือ ตะเกียงของตนออกไปรับ เจ้า บ่าว
2 ในพวกเธอเป็ น คนที่มีปั ญญาห้า คน และเป็ น คนโง่หา
้ คน
1
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3

พวกที่โง่นั ้น เอาตะเกียงของตนไป แต่หาได้ เอานํ้ามัน ไป
ด้วยไม่ 4 แต่คนที่มีปัญญานั ้น ได้ เอานํ้ามัน ใส่ ภาชนะไปกับ
ตะเกียงของตนด้วย 5 เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ พวกเธอทุกคน
ก็ พากัน ง่วงเหงาและหลับ ไป 6 ครัน
้ เวลาเที่ยงคืนก็มีเสียง
ร้อง มา ว่า ‘ดูเถิด เจ้า บ่าว มา แล้ว จง ออ กมารับท่าน เถิด’
7 บรรดา หญิง พรหมจารีเหล่านั ้นก็ลุก ขึ้น ตกแต่ง ตะเกียง
ของตน 8 พวกที่โง่นั ้นก็พูดกับ พวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่ง
นํ้ามัน ของ ท่าน ให้ เรา บ้าง เพราะ ตะเกียง ของ เรา ดับอยู่’
9 พวกที่มีปั ญญาจึงตอบว่า ‘ทําอย่างนั ้นไม่ได้ เกรงว่านํ้ามัน
จะไม่ พอสําหรับ เราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อ สําหรับ ตัว
เองจะดีกว่า ’ 10 เมื่อ พวกเธอกําลัง ไปซื้อ นั ้น เจ้า บ่าวก็มา
ถึง ผู้ที่พร้อมอยูแล้
่ วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธส
ี มรสนั ้น แล้ว
ประตูก็ปิด 11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกพวกหนึ่ งก็มาร้อง
ว่า ‘ท่านเจ้า ข้าๆ ขอเปิด ให้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายด้วย’ 12 ฝ่าย
ท่าน ตอบ ว่า ‘เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า เรา
ไม่รู จั
้ ก ท่าน’ 13 เหตุฉะนั ้น จง เฝ้า ระวัง อยู่ เพราะ ท่าน ทัง้
หลายไม่รู กํ
้ าหนดวันหรือโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์

14

อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยงั เปรียบเหมือนชายผู้หน่งึ จะ
ออกเดิน ทางไปยัง เมืองไกล จึง เรียกพวกผู้รับ ใช้ของตนมา
และฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้ 15 คนหนึ่ งท่านให้หา้ ตะลัน
ต์ คนหนึ่ ง สองตะลัน ต์ และอีก คนหนึ่ ง ตะลัน ต์เดียว ตาม
ความสามารถของแต่ละคน แล้วท่า นก็ ออกเดิน ทางทันที
16 คนที่ได้รับห้าตะลันต์นั้นกเ็ อาเงินนั ้นไปค้าขาย ได้กําไรมา
อีกห้าตะลันต์ 17 คนที่ได้รับสองตะลันต์นั้นก็ได้กําไรอีกสอง
ตะลันต์เหมือนกัน 18 แต่คนที่ได้รับตะลันต์เดียวได้ขุดหลุม
ซ่อนเงินของนายไว้ 19 ครัน
้ อยูม
่ าช้านาน นายจึงมาคิดบัญชี
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กับ ผู้รับ ใช้เหล่า นั ้น 20 คนที่ได้รับ ห้า ตะลัน ต์ก็เอาเงิน กําไร
อีกห้าตะลันต์มาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะ
ลัน ต์ไว้กับ ข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ กําไรมาอีกห้า ตะลัน ต์’
21 นายจึง ตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็ น ผู้รับ ใช้ดีและสัตย์ซื่อ
เจ้าสัตย์ ซ่ือ ในของเล็ก น้ อย เราจะตัง้ เจ้า ให้ดูแลของมาก
เจ้าจงปรีดีร่วมสุข กับ นายของเจ้า เถิด’ 22 คนที่ได้รับ สอง
ตะลันต์มาชีแ
้ จงด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะ
ลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันต์’
23 นายจึง ตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็ น ผู้รับ ใช้ดีและสัตย์ซื่อ
เจ้าสัตย์ ซ่ือ ในของเล็ก น้ อย เราจะตัง้ เจ้า ให้ดูแลของมาก
เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’ 24 ฝ่ายคนที่ได้รับตะ
ลันต์ เดียวมาชีแ
้ ักท่านว่าท่าน
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า รู จ
เป็น คนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ ท่านมิได้หว่าน เก็บ สํ่า สมที่ ท่าน
มิได้โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อน
ไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่ แหละเงิน ของท่าน’ 26 นายจึง ตอบเขาว่า
‘เจ้าผู้รับใช้ชัว่ ช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู อ
้ ยูว่
่ าเราเกี่ยวที่ เรา
27
มิได้หว่าน เก็บ สํ่า สมที่ เรามิได้โปรย
เหตุฉะนั ้น เจ้าควร
เอาเงิน ของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อ เรามาจะได้ รบ
ั เงิน
28
ของเราทัง้ ดอกเบี้ย ด้วย
เพราะฉะนั ้น จงเอาเงิน ตะลัน
ต์ เดียวนั ้น จากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลัน ต์ 29 ด้วยว่า ทุก คน
ที่มีอยูแล้
่ ว จะเพิม
่ เติมให้แก่ผู้นั ้นจนมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี
แม้ว่า ซึ่ง เขามีอยูก็
่ จะต้องเอาไปจากเขา 30 จงเอาเจ้า ผู้รับ
ใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิง้ เสีย ที่ มืด ภายนอก ซึ่ง ที่ นั่น จะมีการ
ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน’
การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
31

เมื่อบุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ มาในสง่า ราศี ของพระองค์พร้
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อม กับ เหล่า ทูต สวรรค์ อัน บริสุทธิ์ทัง้ ปวง เมื่อ นั ้น พระองค์
จะประทับ บนพระที่ นั ่งอันรุ่ง เรืองของพระองค์ 32 บรรดา
ประชาชาติ ต่างๆจะประชุม พร้อมกัน ต่อ พระพักตร์พระองค์
และ พระองค์ จะ ทรง แยก มนุษย์ ทัง้ หลาย โดย แยก พวก
หนึ่ ง ออก จาก อีก พวก หนึ่ ง เหมือน อย่าง ผู้ เลี้ยง แกะ แยก
แกะ ออก จาก แพะ 33 และ พระองค์ จะ ทรง จัด ฝูง แกะ
ให้อยูเบื
่ ้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั ้นจะทรง
จัด ให้อยูเบื
่ ้อง ซ้าย 34 ขณะ นั ้น พระ มหา กษั ตริยจะ
์ ตรัส
แก่ บรรดา ผู้ที่ อยูเบื
่ ้อง ขวา พระหัตถ์ ของ พระองค์ว่า ‘ท่าน
ทัง้ หลาย ที่ได้รับ พระพร จาก พระ บิดา ของ เรา จง มา รับ
เอาราชอาณาจักรซึ่ง ได้ ตระเตรียมไว้ สํา หรับท่า นทัง้ หลาย
ตัง้ แต่ แรก สร้าง โลก เป็น มรดก 35 เพราะ ว่า เมื่อ เรา หิว
ท่าน ทัง้ หลาย ก็ได้จัดหา ให้ เรา กิน เรา กระหาย นํ้า ท่าน
ก็ให้เรา ดื่ม เรา เป็น แขก แปลก หน้า ท่าน ก็ได้ต้อนรับ เรา
ไว้ 36 เรา เปลือย กาย ท่าน ก็ได้ให้เสื้อผ้า เรา นุ่ง ห่ม เมื่อ
เรา เจ็บ ป่วย ท่าน ก็ได้มา เยีย
่ ม เรา เมื่อ เรา ต้อง จํา อยู่ ใน
คุก ท่าน ก็ได้มา เยีย
่ ม เรา’ 37 เวลา นั ้น บรรดา ผู้ ชอบ ธรรม
จะกราบทูล พระองค์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ข้า พระองค์เห็ นพ
ระ องค์ ทรง หิว และ ได้ จัด มา ถวาย แด่พระองค์แต่เมื่อไร
หรือ ทรง กระหาย นํ้า และ ได้ ถวาย ให้พระองค์ดื่ม แต่เมื่อไร
38 ที่ข้าพระองค์ได้เหน
็ พระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า และ
ได้ ต้อนรับพระองค์ไว้แต่เมื่อไร หรือเปลือยพระกาย และได้
สวม ฉลอง พระองค์ให้แต่เมื่อไร 39 ที่ข้า พระองค์เห็ นพ ระ
องค์ ประชวร หรือ ต้อง จํา อยู่ ใน คุก และ ได้ มา เฝ้า พระองค์
นั ้น แต่เมื่อไร ’ 40 แล้ว พระมหากษั ตริย์ จะตรัส ตอบเขาว่า
‘เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ซึ่ง ท่าน ได้ กระทํา
แก่ คนใดคนหนึ่ ง ในพวกพี่ น้องของเรานี้ ถึง แม้จะตํ่าต้อย
เพียง ไร ก็เหมือน ได้ กระทํา แก่ เรา ด้วย’ 41 แล้ว พระองค์
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จะ ตรัส กับ บรรดา ผู้ที่ อยูเบื
่ ้อง ซ้าย พระหัตถ์ด้วย ว่า ‘ท่าน
ทัง้ หลาย ผู้ต้อง สาป แช่ง จง ถอย ไป จาก เรา เข้าไป อยู่ ใน
ไฟ ซึ่ง ไหม้อยูเป็
่ น นิ ตย์ ซึ่ง เตรียม ไว้ สําหรับ พญา มาร และ
สมุน ของ มัน นั ้น 42 เพราะ ว่า เมื่อ เรา หิว ท่าน ก็มิได้ให้เรา
กิน เรา กระหาย นํ้า ท่าน ก็มิได้ให้เรา ดื่ม 43 เรา เป็น แขก
แปลกหน้า ท่านก็ไม่ ได้ต้อนรับ เราไว้ เราเปลือยกาย ท่าน
ก็ไม่ ได้ให้เสื้อผ้า เรา นุ่ง ห่ม เรา เจ็บ ป่วย และ ต้อง จํา อยู่ ใน
คุก ท่านไม่ได้เยีย
่ มเรา’ 44 เขาทัง้ หลายจะทูล พระองค์ด้วย
ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ข้า พระองค์ได้เห็ นพ ระ องค์ ทรง หิว
หรือ ทรง กระหาย นํ้า หรือ ทรง เป็น แขก แปลก หน้า หรือ
เปลือย พระ กาย หรือ ประชวร หรือ ต้อง จํา อยู่ ใน คุก และ
ข้า พระองค์มิได้ปรนนิ บัติพระองค์นั ้น แต่เมื่อไร ’ 45 เมื่อ นั ้น
พระองค์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้
หลายว่า ซึ่งท่านมิได้กระทําแก่ผู้ตํ่าต้อยที่สุดสักคนหนึ่ งใน
พวกนี้ ก็เหมือนท่านมิได้กระทํา แก่เรา ’ 46 และพวกเหล่า
นี้ จะต้องออกไปรับ โทษอยูเป็
่ น นิ ตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้า
สู่ชีวิตนิรน
ั ดร์”

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู
(มก 14:1-2; ลก 22:1-2)
1 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว
พระองค์จึง รับสัง่ แก่ พวก สาวก ของ พระองค์ว่า 2 “ท่าน ทัง้
หลายรู อยู
้ ว่
่ าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตรมนุษย์
จะต้องถูกทรยศให้ถูกตรึงที่กางเขน” 3 ครัง้ นั ้นพวกปุโรหิต
ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนได้ประ
ชุ มกันที่คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต ผู้ซึ่ง เรียกขานกันว่า คา

มัทธิว 26:4

86

มัทธิว 26:16

ยาฟาส 4 ปรึกษากัน เพื่อ จะจับ พระเยซู ด้วยอุบายเอาไปฆ่า
เสีย 5 แต่พวกเขาพูดว่า “ในวันเทศกาลเลี้ยงอย่าพึ่งทําเลย
กลัวว่าประชาชนจะเกิดการวุน
่ วาย”
มารีย์ชาวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซู ต่อหน้าคนทัง้ หลาย
(มก 14:3-9; ยน 12:1-8)
6 ในคราวที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานี ในเรือน
ของซีโมนคนโรคเรือ
้ น 7 ขณะเมื่อพระองค์ทรงเอนพระกาย
ลงเสวยอยู่ มีหญิง ผู้หน่งึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมราคาแพงมาก
มาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํ้ามันนั ้นบนพระเศียรของพระองค์
8 พวกสาวกของพระองค์ เมื่อ เห็นก็ไม่ พอใจ จึง ว่า “เหตุใด
จึง ทําให้ ของนี้ เสีย เปล่า 9 ด้วยนํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็ได้เงิน มาก
แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้ ” 10 เมื่อพระเยซู ทรงทราบจึงตรัส
แก่ เขาว่า “กวนใจหญิง นี้ ทําไม เธอได้ กระทํา การดีแก่เรา
11 ด้วยว่า คนยากจนมีอยูกั
่ บท่านเสมอ แต่เราไม่อยูกั
่ บท่าน
เสมอไป 12 ซึ่งหญิงนี้ ได้เทนํ้ามันหอมบนกายเรา เธอกระทํา
เพื่อการศพของเรา 13 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า
ที่ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะประกาศไป การซึ่งหญิง
นี้ ได้กระทําจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั่นด้วย”
ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
14 ครัง
้ นั ้น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคนชื่อ ยูดาสอิส
คาริ โอท ได้ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ 15 ถามว่า “ถ้า ข้าพเจ้า
จะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทัง้ หลายจะให้อะไรข้าพเจ้า”
ฝ่ายเขาก็ สัญญาจะให้ เหรียญเงิน แก่ยูดาสสามสิบ เหรียญ
16 ตัง
้ แต่เวลานั ้นมายูดาสก็คอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์
การจัดเตรียมเบื้องต้นสําหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:1216; ลก 22:7-13)
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17

ใน วัน ต้น เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวก สาวก มา ทูล
ถามพระเยซูว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทัง้
หลายจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน” 18 พระองค์จึง
ตรัสว่า “จง เข้าไป หา ผู้หน่งึ ใน กรุ ง นั ้น บอก เขา ว่า ‘พระ
อาจารย์ว่า เวลาของเรามาใกล้แล้ว เราจะถือ ปัส กาที่ บ้าน
ของ ท่าน พร้อม กับ พวก สาวก ของ เรา’ ” 19 ฝ่าย สาวก เห
ล่านั ้นก็ กระทํา ตามที่พระเยซูทรงรับสัง่ แล้ว ได้ จัด เตรี ยม
ปัสกาไว้พร้อม
อาหาร มื้อ แรก ก่อน เท ศกาลปัส กา (มก 14:17-21; ลก
22:14-23; ยน 13:2-30)
20 ครัน
้ ถึง เวลา พลบคํ่า พระองค์เอน พระ กาย ลง
ร่วม สํารับกับ สาวก สิบ สอง คน 21 เมื่อ รับ ประทาน กัน
อยูพระองค์
่
จึง ตรัสว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า คน หนึ่ ง ใน พวก ท่าน จะ ทรยศ เรา” 22 ฝ่าย พวก สาวก
ก็ พา กัน เป็น ทุกข์นั ก ต่าง คน ต่าง เริมท
่ ูล ถาม พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์หรือ ” 23 พระองค์ตรัส ตอบ
ว่า “ผู้ที่เอา อาหาร จิม
้ ใน ชาม เดีย วกันกับ เรา ผู้นั ้น แหละ
ที่ จะ ทรยศ เรา 24 บุตรม นุษย์ จะ เสด็จ ไป ตาม ที่ได้เขียน
ไว้ ว่า ด้วย พระองค์นั ้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศ บุตร มนุษย์
ถ้า คน นั ้นมิได้บังเกิด มา ก็ จะ เป็นการ ดี ต่อ คน นั ้น เอง”
25 ยูดาสที่ได้ทรยศพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า คือ
ข้า พระองค์หรือ ” พระองค์ตรัส ตอบ เขา ว่า “ท่าน พูด เอง
แล้วนี่”
25)

การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-

26 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น พระเยซูทรงหยิบขนมปั งมา และ

เมื่อ ขอบพระคุณ แล้ว ทรง หัก ส่ง ให้แก่เหล่า สา วก ตรัสว่า
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“จงรับกิน เถิด นี่ เป็น กายของเรา” 27 แล้ว พระองค์ จึง ทรง
หยิบ ถ้วย มา ขอบพระคุณ และ ส่ง ให้เขา ตรัสว่า “จง รับ ไป
ดื่มทุก คนเถิด 28 ด้วยว่า นี่ เป็น โลหิต ของเราอัน เป็น โลหิต
แห่ง พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง ต้องหลัง่ ออกเพื่อ ยกบาปโทษคน
เป็นอันมาก 29 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ ด่ืมน้าํ ผล
แห่ง เถาองุน
่ ต่อ ไปอีก จนวัน นั ้น มาถึง คือ วันที่ เราจะดื่ม กัน
ใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา”
ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31;
ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
30 เมื่อ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ แล้ว เขาก็ พากัน ออก
ไปยังภูเขามะกอกเทศ 31 ครัง้ นั ้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวก
ว่า “ในคืนวันนี้ ท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคําเขียน
ไว้ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั ้นจะกระจัดกระจาย
ไป’ 32 แต่เมื่อเราฟื้ นขึ้นมาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อน
หน้าท่าน” 33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวง
จะสะดุด เพราะพระองค์ ข้า พระองค์ จะสะดุดก็หามิได้เลย ”
34 พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ใน
คืน นี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ ” 35 เปโตรทูล
พระองค์ว่า “ถึง แม้ข้า พระองค์ จะต้องตายกับ พระองค์ ข้า
พระองค์ก็จะ ไม่ ปฏิเสธ พระองค์เลย ” เหล่า สาวก ก็ ทูล เช่น
นั ้นเหมือนกันทุกคน
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ใกล้วันสิน
้ พระชนม์ (มก 14:3242; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
36 แล้ว พระเยซู ทรงพาสาวกมายัง ที่แห่ง หน่ง
ึ เรียกว่า เก
ทเสมนี แล้ว ตรัส กับ สาวกว่า “จงนั ่ง อยูที
่ ่ นี่ขณะเมื่อ เราจะ
ไปอธิษฐานที่โน่ น ” 37 พระองค์ก็พาเปโตรกับ บุตรชายทัง้

มัทธิว 26:38

89

มัทธิว 26:46

สองของเศเบดี ไปด้วย พระองค์ทรงเริม
่ โศกเศร้า และหนั ก
38
พระทัย ยิง่ นั ก พระองค์จึง ตรัส กับ เขาว่า “ใจของเราเป็น
ทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยูก
่ ับเราที่นี่ เถิด”
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพระเยซู ในสวนเกทเส
มนี (มก 14:35-41; ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)
39

แล้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ก็ซบพระ
พักตร์ ลงถึงดิน อธิษฐานว่า “โอ พระบิดาของข้า พระองค์
ถ้า เป็น ได้ขอ ให้ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า พระองค์เถิด
แต่อย่างไรก็ ดี อย่า ให้ เป็น ตามใจปรารถนาของข้า พระองค์
แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” 40 พระองค์จึงเสด็จ
กลับมายังสาวกเหล่านั ้น เห็นเขานอนหลับอยู่ และตรัสกับ
เปโตรว่า “เป็น อย่างไรนะ ท่านทัง้ หลายจะคอยเฝ้า อยู่ กับ
เราสัก ชัว่ เวลาหนึ่ ง ไม่ได้หรือ 41 จงเฝ้า ระวัง และอธิษฐาน
เพื่อ ท่าน จะ ไม่เข้า ใน การ ทดลอง จิต ใจ พร้อม แล้วก็จริง
แต่เนื้ อ หนั ง ยังอ่อ นกํา ลัง” 42 พระองค์จึง เสด็จ ไปอธิษฐาน
ครัง้ ที่สองอีกว่า “โอ ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วย
นี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ไม่ ได้ และข้า พระองค์ จํา ต้อง
ดื่ม แล้ว ก็ให้เป็น ไป ตาม นํ้า พระทัย ของ พระองค์” 43 ครัน
้
พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็ ทรงพบสาวกนอนหลับ อีก เพราะ
เขา ลืมตา ไม่ขึ้น 44 พระองค์จึง ทรง ละ พวก เขา ไว้ เสด็จ ไป
อธิษฐานครัง้ ที่ สามด้วยถ้อยคําเช่นเดิมอีก 45 แล้วพระองค์
เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์ ตรัสว่า “เดีย
๋ วนี้ จงนอน
ต่อ ไปให้ หายเหนื่ อยเถิด ดูเถิด เวลามาใกล้แล้ว และบุตร
มนุษย์ จะต้องถูก ทรยศให้ ตกอยู่ ในมือ ของคนบาป 46 ลุก
ขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้ว”
การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:4753; ยน 18:3-11)
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พระองค์ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดูเถิด ยูดาส คน หนึ่ ง
ใน เหล่า สาวก สิบ สอง คน นั ้น ได้เข้า มา และ มี ประ ชา ชน
เป็นอัน มากถือ ดาบ ถือ ไม้ตะบอง มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่
และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชน 48 ผู้ที่จะทรยศพระองค์ นั้น
ได้ให้อาณั ติสัญญาณแก่ เขาว่า “เราจะจุบ ผู้ใด ก็เป็น ผู้นั ้น
แหละ จงจับกุม เขา ไว้ให้แน่ น หนา เถิด” 49 ขณะ นั ้น ยูดา ส
ตรง มา หา พระ เยซู ทูล ว่า “สวัสดี พระ อาจารย์” แล้ว จุบ
พระองค์ 50 พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “สหายเอ๋ย มาที่นี่ ทําไม
” คนเหล่านั ้นก็เข้า มาจับ พระเยซู และคุม ไป 51 ดูเถิด มีคน
หนึ่ ง ที่อยูกั
่ บ พระ เยซู ยื่นมื อชัก ดาบ ออก ฟัน หูผู้รบ
ั ใช้คน
หนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ขาด 52 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “จง
เอา ดาบ ของ ท่าน ใส่ ฝัก เสีย ด้วย ว่า บรรดา ผู้ ถือ ดาบ จะ
พินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิดว่าเราจะอธิษฐานขอพระบิดา
ของ เรา และ ใน บัด เดีย
๋ ว นั ้น พระองค์ จะ ทรง ประทาน ทูต
สวรรค์แก่เรากว่า สิบ สองกองไม่ได้หรือ 54 แต่ถ้า เป็น เช่น
นั ้นพระคัมภีรที
์ ่วา่ จําจะต้องเป็นอย่างนี้ จะสําเร็จได้อย่างไร
55
”
ขณะนั ้น พระเยซู ตรัส กับ หมู่ ชนว่า “ท่านทัง้ หลายเห็น
เราเป็น โจรหรือ จึง ถือ ดาบ ถือ ตะบองออกมาจับ เรา เราได้
นั ่งกับท่า นทัง้ หลาย สัง่ สอน ใน พระ วิหาร ทุก วัน ท่าน ก็ หา
ได้ จับ เราไม่ 56 แต่เหตุการณ์ ทัง้ สินที
้ ่ได้บังเกิด ขึ้น นี้ ก็เพื่อ
จะสําเร็จตามพระคัมภีรที
์ ่พวกศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้”
แล้วสาวกทัง้ หมดก็ได้ละทิง้ พระองค์ไว้และพากันหนี ไป
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65;
ยน 18:12, 19-24)
57 ผู้ที่จับ พระ เยซูได้พา พระองค์ ไป ยัง คา ยา ฟา สม หา
ปุโรหิต ที่ซึ่ง พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ได้ประชุม กัน
อยู่ 58 แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ ไปห่างๆจนถึง คฤหาสน์
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ของ มหา ปุโรหิต แล้ว เข้าไป นั ่ง ข้าง ใน กับ คนใช้ เพื่อ จะ ดู
ว่า เรือ
่ ง จะ จบ ลง อย่างไร 59 พวก ปุโรหิต ใหญ่ พวก ผู้ใหญ่
กับ บรรดาสมาชิก สภาได้ หาพยานเท็จ มาเบิก ปรักปรํา พระ
เยซู เพื่อ จะ ประหาร พระองค์เสีย 60 แต่หา หลัก ฐาน ไม่ได้
เออ ถึง แม้มีพยาน เท็จ หลาย คน มา ให้การก็ หา หลัก ฐาน
ไม่ได้ ใน ที่ สุดก็มีพยาน เท็จ สอง คน มา 61 กล่าว ว่า “คน
นี้ ได้ว่า ‘เรา สามารถ จะ ทําลาย พระ วิหารของ พระเจ้า และ
จะ สร้าง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วัน’ ” 62 มหา ปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ถาม
พระองค์ว่า “ท่านจะไม่ ตอบอะไรหรือ คนเหล่า นี้ เป็น พยาน
ปรักปรํา ท่านด้วยเรือ
่ งอะไร” 63 แต่พระเยซูทรงนิ่ ง อยู่ มหา
ปุโรหิต จึง กล่าวแก่พระองค์ว่า “เราสัง่ ให้ ท่านปฏิญาณโดย
อ้างพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า ท่านเป็น พระ
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า หรือ ไม่” 64 พระเยซูตรัส กับ เขา
ว่า “ท่านว่าถูกแล้ว และยิง่ กว่านั ้นอีก เราบอกท่านทัง้ หลาย
ว่า ในเวลาเบื้องหน้านั ้น ท่านทัง้ หลายจะได้เห็นบุ ตรมนุษย์
นั ่ง ข้าง ขวา พระหัตถ์ ของ ผู้ทรง ฤทธา นุภาพ และ เสด็จ มา
บนเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์” 65 ขณะนั ้น มหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ
ของตน แล้วว่า “เขาได้พูดหมิน
่ ประมาทแล้ว เราต้องการ
พยานอะไรอีก เล่า ดูเถิด บัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ได้ยิน เขาพูด
หมิน
่ ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร” คนทัง้
ปวงก็ตอบว่า “เขามีความผิดถึงตาย” 67 แล้วเขาถ่มน้าํ ลาย
รดพระพักตร์พระองค์และตีพระองค์ และคนอื่น เอาฝ่ามือ
ตบพระองค์ 68 แล้วว่า “เจ้าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้เรา
รู ้ วา่ ใคร ตบ เจ้า” 69 ขณะ นั ้น เป โต รนั ่ งอ ยู่ ภายนอก บริเวณ
คฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คนหนึ่ งมาพูดกับเขาว่า “เจ้าได้อยูกั
่ บ
เยซู ชาว กา ลิ ลีด้วย ” 70 แต่เป โตร ได้ ปฏิเสธ ต่อ หน้า คน ทัง้
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ปวง ว่า “ที่เจ้า ว่า นั ้น ข้า ไม่รู ้ เรือ
่ ง ” 71 เมื่อ เป โตร ได้ ออก
ไป ที่ระเบียง สาว ใช้อีก คน หนึ่ ง แล เห็น จึง บอก คน ทัง้ ปวง
ที่อยูที
่ ่นั ่นว่า “คนนี้ ได้อยูกั
่ บ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ด้วย” 72 เปโต
รจึงปฏิเสธอีก ด้วยคําปฏิญาณว่า “ข้าไม่รู จั
้ กคนนั ้น” 73 อีก
สักครู หน
่ ่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยูใกล้
่
ๆนั ้นก็มาว่าแก่ เปโตรว่า
“เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้นแน่ แล้ว ด้วยว่าสําเนี ยงของเจ้า
ก็ ส่อตัวเจ้าเอง” 74 แล้วเปโตรก็ เริม
่ สบถและสาบานว่า “ข้า
ไม่รู จั
้ ก คนนั ้น” ในทันใดนั ้น ไก่ก็ขัน 75 เปโตรจึง ระลึก ถึง คํา
ของพระเยซูที่ตรัสแก่ เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามครัง้ ” แล้วเปโตรก็ ออกไปข้างนอกร้องไห้ อย่างขมขื่น
ยิง่ นั ก

27

สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต
1 ครันร
้ ุ่งเช้า บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่ง
ประชาชน ปรึกษา กัน ด้วย เรือ
่ ง พระ เยซู เพื่อ จะ ประหาร
2
พระองค์เสีย เขาจึงมัด พระองค์ พาไปมอบไว้แก่ปอนทิ อส
ั
ปีลาตเจ้าเมือง
การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)
3 เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษ
ก็กลับ ใจ นํา เงิน สามสิบ เหรียญนั ้น มาคืนให้แก่พวกปุโรหิต
ใหญ่ และพวกผู้ใหญ่ 4 กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทําบาปที่ได้ทร
ยศ โลหิตอัน บริสุทธิ์” คน เหล่า นั ้น จึง ว่า “การ นั ้น เป็น ธุระ
อะไรของเรา เจ้าต้องรับ ธุระเอาเอง” 5 ยูดาสจึง ทิง้ เงิน นั ้น
ไว้ ใน พระ วิหาร และ จาก ไป แล้ว เขา ก็ ออก ไป ผูก คอ ตาย
6 พวกปุโรหิตใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั ้นมาแล้วว่า “เป็ นการผิด
พระราชบัญญัติที่จะเก็บ เงิน นั ้น ไว้ในคลัง พระวิหาร เพราะ
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เป็น ค่า โลหิต” 7 เขา ก็ ปรึกษา กัน และ ได้ เอา เงิน นั ้น ไป ซื้อ
ทุ่ง ช่าง หม้อ ไว้ สําหรับ เป็นที่ ฝัง ศพ คน ต่าง บ้าน ต่าง เมือง
8 เหตุฉะนั ้น ทุ่งนั ้นจึงเรียกว่า ทุ่งโลหิต จนถึงทุกวันนี้ 9 ครัง
้
นั ้นก็ สําเร็จ ตามพระวจนะโดยเยเรมียศาสดาพยากรณ์
์
ซึ่ง
ว่า ‘และพวกเขาก็ รบ
ั เงิน สามสิบ เหรียญ ซึ่ง เป็น ราคาของ
ผู้ที่เขา ตี ราคา ไว้นั ้น ’ คือ ที่ คน อิสราเอล บาง คน ตี ราคา ไว้
10 ‘แล้ว ไปซื้อ ทุ่ง ช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ ทรง
บัญชาข้าพเจ้า’
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต
เมื่อ พระ เยซู ทรง ยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมือง เจ้า เมือง
จึง ถาม พระองค์ว่า “ท่าน เป็นก ษั ตริย์ ของ พวก ยิว หรือ”
พระเยซูตรัส กับท่า นว่า “ก็ท่านว่า แล้วนี่” 12 แต่เมื่อ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ผู้ใหญ่ได้ฟ้อง กล่าว โทษ พระองค์
พระองค์มิได้ทรง ตอบ ประการ ใด 13 ปีลา ต จึง กล่าว
แก่พระองค์ว่า “ซึ่ง เขา ได้กล่าว ความ ปรักปรํา ท่าน เป็น
หลายประการนี้ ท่านไม่ได้ยินหรือ” 14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัส
ตอบท่านสักคําเดียว เจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
11

พวก ยิว ให้ ปล่อย บา รับ บัส และ ตัดสิน ให้พระ เยซูถูก
ประหารชีวต
ิ
15 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น เจ้าเมืองเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ ง
ให้แก่หมู่ชนตามใจชอบ 16 คราวนั ้นพวกเขามีนักโทษสําคัญ
คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส 17 เหตุฉะนั ้น เมื่อ คนทัง้ ปวงชุมนุมกัน
แล้ว ปีลาตได้ถามเขาว่า “เจ้าทัง้ หลายปรารถนาให้ข้าพเจ้า
ปล่อย ผู้ ใด แก่เจ้า บา รับ บัส หรือ พระ เยซูที่เรียก ว่า พระ
คริสต์” 18 เพราะท่านรู อยู
้ แล
่ ้วว่า เขาได้ มอบพระองค์ไว้ด้วย
ความ อิจฉา 19 ขณะ เมื่อ ปี ลา ตนั ่งบัลลังก์ พิพากษา อยูนั
่ ้น
ภรรยา ของ ท่าน ได้ใช้คน มา เรียน ท่าน ว่า “ท่าน อย่า พัว
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พันกับเรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้นเลย ด้วยว่าวันนี้ ดิฉั นทุกข์
ใจ หลาย ประการ กับ ความ ฝัน เกี่ยว กับท่าน ผู้นั ้น ” 20 ฝ่าย
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบา
รับ บัส และให้ ประหารพระเยซูเสีย 21 เจ้าเมืองจึง ถามเขา
ว่า “ในสองคนนี้ เจ้าจะให้ เราปล่อยคนไหนให้แก่เจ้า ” เขา
ตอบว่า “บารับ บัส” 22 ปีลาตจึง ถามพวกเขาว่า “ถ้า อย่าง
นั ้น เราจะทํา อย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่า พระคริสต์” เขา
พากันร้ องแก่ ท่านว่า “ให้ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด” 23 เจ้า
เมือง ถาม ว่า “ตรึง ทําไม เขา ได้ ทํา ผิด ประการ ใด” แต่เขา
ทัง้ หลายยิง่ ร้องว่า “ให้ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด” 24 เมื่อ ปี
ลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุน
่ วายขึ้น ท่านก็เอานํ้าล้าง
มือ ต่อ หน้า หมู่ชน แล้วว่า “เราไม่มีผิด ด้วยเรือ
่ งโลหิต ของ
คนชอบธรรมคนนี้ เจ้ารับธุระเอาเองเถิด” 25 บรรดาหมู่ ชน
เรียนว่า “ให้โลหิตของเขาตกอยูแก่
่ เราทังบ
้ ุตรของเราเถิด”
26 ท่านจึง ปล่อยบารับ บัส ให้เขา และเมื่อ ท่านได้ โบยตีพระ
เยซูแล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
พระเยซูทรงถูก เยาะเย้ย และถูก สวมมงกุฎ หนาม (มก
15:17-23)
27 พวก ทหาร ของ เจ้า เมือง จึง พา พระ เยซู ไป ไว้ ใน ศาลา
ปรีโทเรียม แล้ว ก็รวมทหารทัง้ กองล้อมพระองค์ไว้ 28 และ
พวก เขา เปลื้อง ฉลอง พระองค์ออก เอา เสื้อ สี แดง เข้ม มา
สวมพระองค์ 29 เมื่อ พวกเขาเอาหนามสานเป็น มงกุฎ เขา
ก็ สวม พระ เศียร ของ พระองค์ แล้ว เอา ไม้ อ้อ ให้ ถือ ไว้ ใน
พระหัตถ์ เบื้อง ขวา ของ พระองค์ และ เขา ได้คุก เข่า ลง ต่อ
พระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ย พระองค์ว่า “กษั ตริยของพวก
์
ยิว เจ้าข้า ขอ ทรง พระ เจริญ” 30 แล้ว เขา ก็ถ่มน้าํ ลาย รด
พระองค์ และเอาไม้อ้อนัน
้ ตี พระเศียรพระองค์ 31 เมื่อ พวก
เขา เยาะ เย้ย พระองค์แล้ว เขา ถอด เสื้อ นั ้น ออก แล้ว เอา
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ฉลองพระองค์ สวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง
เสียที่กางเขน 32 ขณะที่พวกเขาออกไปนั ้น เขาได้ พบชาวไซ
รีนคนหนึ่ งชื่อซีโมน เขาจึงเกณฑ์คนนั ้นให้แบกกางเขนของ
พระองค์ไป
การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
33

เมื่อ พวก เขา มา ถึง สถาน ที่แห่ง หน่งึ ซึ่ง เรียก ว่า กล
โกธา แปล ว่า สถาน ที่กะโหลก ศีรษะ 34 เขา เอา นํ้า องุน
่
เปรีย
้ วระคนกับ ของขมมาถวายพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรง
ชิม ก็ไม่เสวย 35 ครัน
้ ตรึง พระองค์ที่กางเขน แล้ว เขา ก็ เอา
ฉลองพระองค์ มาจับ สลากแบ่ง ปันกัน เพื่อ จะสําเร็จ ตามพ
ระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์
เขาแบ่ง ปันกัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์นั ้น เขาก็ จับ สลาก
กัน’ 36 แล้ว พวก เขา ก็ นั ่ง เฝ้า พระองค์อยูที
่ ่ นั ่น 37 และ ได้
เอาถ้อยคํา ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ ไปติด ไว้เหนื อ พระเศียร
ซึ่งอ่า นว่า “ผู้นี้ คือ เยซูกษั ตริยของชนชาติ
์
ยิว ” 38 คราวนั ้นมี
โจรสองคนถูก ตรึง ไว้พร้ อมกับ พระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์
คนหนึ่ ง ข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่าน
ไปมานั ้นก็ด่าทอพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขา 40 กล่าวว่า “เจ้า
ผู้ จะ ทําลาย พระ วิหาร และ สร้าง ขึ้น ใน สาม วัน น่ ะ จง ช่วย
ตัว เอง ให้รอด ถ้า เจ้า เป็น บุตร ของ พระเจ้า จง ลง มา จาก
กางเขนเถิด” 41 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ และ
พวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ย พระองค์ เช่นกันว่า 42 “เขาช่วยคนอื่น
ให้ รอด ได้ แต่ช่วย ตัว เอง ให้ รอด ไม่ได้ ถ้า เขา เป็นก ษั ตริย์
ของชาติอิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และ
43
เราจะเชื่อ เขา เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้า พระองค์ พอพระทัย
ในเขาก็ให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้ รอดเดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขา
ได้กล่าวว่า ‘เราเป็น พระบุตรของพระเจ้า’ ” 44 ถึง โจรที่ถูก
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ตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือน
กัน
เกิด ความ มืด ตัง้ แต่เที่ ยง จนถึงบ่าย สาม โมง พระ
เยซูทรงสิน
้ พระชนม์ (มก 15:33-41; ลก 23:44-49; ยน 19:30-37)
45 แล้ว ก็บังเกิด ความมืด ทัวท
่ ัง้ แผ่น ดิน ตัง้ แต่เวลาเที่ยง
46
วัน จนถึงบ่ายสามโมง ครัน
้ ประมาณบ่ายสามโมงพระ
เยซู ทรงร้องเสียงดัง ว่า “เอลี เอลี ลามาสะบัก ธานี ” แปล
ว่า “พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ไฉน
พระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์เสีย ” 47 บางคนในพวกที่
ยืน อยูที
่ ่ นั ่น เมื่อ ได้ ยินก็พูด ว่า “คนนี้ เรียกเอลี ยาห์” 48 ใน
ทันใด นั ้น คน หนึ่ ง ใน พวก เขา วิง่ ไป เอา ฟองนํ้า ชุบน้าํ องุน
่
49
เปรีย
้ วเสียบปลายไม้อ้อ ส่ง ให้พระองค์เสวย แต่คนอื่นร้
องว่า “อย่า เพิง่ ให้เราคอยดูซิว่า เอลี ยาห์ จะมาช่วยเขาให้
รอดหรือ ไม่” 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อ พระองค์ ร้องเสีย งดังอีก
ครัง้ หนึ่ ง ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุด ในพระวิหารขาดออกจาก
กัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
51 และดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ ขาดออกเป็ น สองท่อน
ตัง้ แต่ บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็ แตกออกจากกัน
52 อุโมงค์ฝัง ศพก็ เปิ ด ออก ศพของพวกวิสุ ทธิชนหลายคน
ที่ ล่วงหลับ ไปแล้ว ได้ เป็น ขึ้น มา 53 ภายหลัง ที่พระองค์ทรง
เป็น ขึ้น มาแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ออกจากอุโมงค์ พากัน เข้าไป
ในนครบริสุทธิ์ ปรากฏแก่ คนเป็นอัน มาก 54 บัดนี้ เมื่อ นาย
ร้อยและทหารที่ เฝ้า พระเยซูอยูด้
่ วยกัน ได้เห็น แผ่น ดิน ไหว
และเหตุการณ์ เหล่านั ้น ซึ่งบัง เกิด ขึ้น ก็พากันครนคร
ั่
้ามยิง่
นั ก จึงพูดกันว่า “แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า”
55 ที่นั ่นมี หญิง หลาย คน ที่ได้ติด ตามพ ระ เยซู จาก แคว้น
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กา ลิ ลี เพื่อ ปรน นิ บัติพระองค์ มอง ดูอยูแต่
่ ไกล 56 ใน พวก
นั ้นมีมารียช
์ าวมักดาลา มารียม
์ ารดาของยากอบและโยเสส
และมารดาของบุตรเศเบดี
โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนําพระศพของพระเยซู ไปฝัง
(มก 15:42-47; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
57 ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า มีเศรษฐีคนหนึ่ ง มาจากบ้านอาริ
มาเธีย ชื่อ โยเซฟ เป็น สาวกของพระเยซูด้วย 58 เขาได้เข้า
ไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู ปีลาตจึง สัง่ ให้มอบพระศพ
นั ้นให้ 59 เมื่อโยเซฟได้รบ
ั พระศพมาแล้ว เขาก็เอาผ้าป่านที่
สะอาดพัน หุม
้ พระศพไว้ 60 แล้ว เชิญ พระศพไปประดิษฐาน
ไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน ซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลา เขาก็กลงิ้ หิน
ใหญ่ ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้ว ก็จากไป 61 ฝ่ายมารีย์ ชาวมัก ดา
ลากับมารียอี
์ กคนหนึ่ งนั ้น ก็นั ่งอยูที
่ ่นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้

62 วันต่อมา

คือวันถัดจากวันตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกฟาริสีพากันไปหาปี ลาต 63 เรียนว่า “เจ้าคุณขอรับ
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จํา ได้ว่า คน ล่อลวง ผู้นั ้น เมื่อ เขา ยังมีชีวิ
ตอ ยูได้
่ พูด ว่า ‘ล่วง ไป สาม วัน แล้ว เรา จะ เป็น ขึ้น มา ใหม่’
64 เหตุฉะนั ้น ขอได้มีบัญชาสัง
่ เฝ้า อุโมงค์ให้แข็ง แรงจนถึง
วันที่สาม เกลอ
ื กว่าสาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และ
ลักเอาศพไป แลว
้ จะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมา
จากความตายแล้ว และการหลอกลวงครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่
กว่า ครังก
้ ่อ นอีก” 65 ปีลาตจึง บอกเขาว่า “พวกท่านจงเอา
ยามไปเถิด จงไปเฝ้า ให้แข็ง แรงเท่า ที่ ท่านจะทําได้” 66 เขา
จึง ไป ทํา อุโมงค์ให้มัน
่ คง ประทับ ตรา ไว้ที่หิน และ วาง ยาม
ประจําอยู่
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การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก
24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ภาย หลัง วัน สะ บา โต เวลา ใกล้ รุ ง
่ เช้า วัน ต้น สัปดาห์
มารีย์ ชาวมัก ดาลากับ มารียอี
์ กคนหนึ่ ง มาดูอุโมงค์ 2 ดูเถิด
ได้เกิด แผ่น ดิน ไหว ใหญ่ยิง่ นั ก เพราะ ทูต สวรรค์ ของ องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ลง มา จาก สวรรค์ กลงก
ิ้ ้อน หิน นั ้น ออก
จากปากอุโมงค์ แล้ว ก็นั ่ง อยู่บนหิน นั ้น 3 ใบหน้า ของทูตนัน
้
4
เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อของทูตนนก
ั ้ ็ขาวเหมือนหิมะ พวก
ยาม ที่ เฝ้า อยูกล
่ ัวทู ตอง ค์ นั ้น จน ตัว สัน
่ และ เป็น เหมือน
คนตาย 5 ทูต สวรรค์นั ้น จึง กล่าวแก่ หญิง นั ้นว่า “อย่า กลัว
เลย เพราะเรารู อยู
้ ว่
่ าท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรึง
6
ที่กางเขน พระองค์หาได้ ประทับอยู่ที่ นี่ไม่ เพราะพระองค์
ทรง เป็น ขึ้น มา แล้ว ตาม ที่พระองค์ได้ตรัส ไว้นั ้น มาดูที่ซึ่ง
องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ บรรทมอยูนั
่ ้น 7 แล้วจงรีบไปบอกพวก
สาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่า
นทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็น พระองค์ที่ นั่น ดูเถิด เราได้
บอกท่านแล้ว” 8 หญิง เหล่านั ้นก็ ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว ทัง้
กลัวทงั ้ ยินดีเป็น อัน มาก วิง่ นํา ความไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ 9 ขณะที่หญิง เหล่า นั ้น ไปบอกสาวกของพระองค์
ดูเถิด พระเยซูได้เสด็จ พบเขาและตรัสว่า “จงจําเริญ เถิด”
หญิงเหล่านั ้นก็มากอดพระบาทของพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ 10 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “อย่า กลัว เลย จงไป
บอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นกาลิลี และพวกเขาจะ
ได้พบเราที่นั ่น”

มัทธิว 28:11
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มัทธิว 28:20

คํารายงานของพวกทหารยาม
ขณะ ที่พวก ผู้ หญิง กําลัง ไป อยูนั
่ ้น ดูเถิด มีบาง คนใน
พวก ที่ เฝ้า ยาม ได้เข้า ไป ใน เมือง เล่า เหตุการณ์ ทัง้ ปวง ที่
บังเกิดขึ้นนั ้นให้พวกปุโรหิตใหญ่ฟัง 12 เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่
ประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้ว ก็แจกเงินเป็นอันมาก
ให้แก่พวกทหาร 13 สัง่ ว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวกสาวกของ
เขามาลัก เอาศพไปในเวลากลางคืน เมื่อ เรานอนหลับอยู่’
14 ถ้า ความนี้ ทราบถึง หูเจ้า เมือง เราจะพูด แก้ไขให้พวกเจ้า
พ้นโทษ” 15 พวกทหารจึงยอมรับเงิน และทําตามที่ถูกสอน
มา และความนี้ ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนทุกวันนี้
11

พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริสต์

16 แล้วสาวกสิบเอ็ดคนนั ้นก็ได้ไปยังแคว้นกาลิลี

ถึงภูเขา
ที่พระเยซูได้ทรงกําหนดไว้ และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ จึง
กราบลงนมัสการพระองค์ แต่บางคนยัง สงสัย อยู่ 18 พระ
เยซูจึง เสด็จ เข้า มา ใกล้ แล้ว ตรัส กับ เขา ว่า “ฤทธา นุ ภาพ
ทัง้ สิน
้ ใน สวรรค์ก็ดี ใน แผ่น ดิน โลก ก็ดี ทรง มอบ ไว้แก่เรา
แล้ว 19 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุก
ชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ ถือ รักษาสิง่ สารพัด ซึ่ง
เราได้ สัง่ พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทัง้ หลายเสมอ
ไป จนกว่าจะสิน
้ โลกเอเมน”
17
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