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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้เขียนหนั งสือ เล่มนี้คือ มาระโก ซึ่ง เชื่อ ว่า เป็น “ลูกชาย
ของ น้ อง สาว บา รนา บัส” (คส 4:10) มาระ โก ได้ เดิน ทาง
ไป ประกาศ เที่ยว แรก ที่ เมือ งอันทิ โอก พร้อม กับ อัคร สาวก
เปาโลกับบารนาบัส และได้ละท่านทัง้ สองไว้ที่เมืองเปอร์กา
ซึ่ง เปาโล ไม่เห็น ด้วย เปาโล จึง ไม่ยอม ให้มาระ โก ไป พร้อม
กับท่า นอีก (กจ 13:5, 13; 15:37-39) แต่ภายหลัง มาระโกได้
หัน มารับ ใช้ พระเจ้า อีก และอยู่ กับ เปโตรในกรุ ง บาบิ โลนใน
ปีค.ศ. 60 (1 ปต 5:13) หลัง จากนั ้นอีก ประมาณ 4 หรือ 5 ปี
มาระโกได้อยูกั
่ บเปาโลในกรุ งโรม (คส 4:10; ฟม 1:24) แต่เป
โตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม
หลาย คน ที่ไม่เชื่อ ใน พระ คัมภีรพู
์ ด ว่า หนั งสือ มาระ โก
ได้ถูกเขียนขึ้น เป็น เล่ม แรก ก่อนเล่มอ่น
ื ในสี่ เล่มที่เรียกกัน
ว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู” และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระ
โกนี้ ได้ถูกคัดลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่ เขาเรียกว่า “เล่ม Q”
(ซึ่ง ไม่มีใครเคยได้พบ “เล่ม Q” นี้ ) ที่ได้มาจากคํา บอกเล่า
ต่อกันมา คือ จากเรือ
่ งราวต่างๆที่ อัครสาวกเปโตรเล่า ให้
มาระโกฟัง และเขาอ้างว่า หนั ง สือมัทธิว และหนั งสือ ลูก า
ได้ รบ
ั การลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือ มาระโก แต่ความ
คิดเหล่านี้ เป็นความคิดที่ไร้สาระ เพราะว่าหนั งสือมาระโกนี้
และพระคัมภีรทั
์ ง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”
(มธ 4:4) และ “ได้รับ การ ดลใจ จาก พระเจ้า” (2 ทธ 3:16)
ทุก คน ที่เขียน ส่วน หนึ่ ง ของ พระ คัมภีร ์ รวม ทัง้ มาระ โก นั ้น
ได้เขียน “สิ่ง ที่ ตาไม่เห็น หูไม่ ได้ยิน และไม่ เคยได้เข้า ไปใน
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ใจมนุษย์” (1 คร 2:9) เพราะว่าทุกข้อที่ได้เขียนไว้นั้นก็เขียน
โดยได้ รบ
ั การดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้า มาระโก
เขียนถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่สิ่ง ที่ เปโตร
ได้ เล่าให้ท่านฟัง คําที่ น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ “ใน
ทันใดนั ้น”
ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซูคริสต์เรียบ เรียง โดย มาระ โก
นั ้นทําให้เราเห็นพระลักษณะของพระเยซูในสภาพของผู้รับ
ใช้ของพระเยโฮวาห์
การเทศนาสัง่ สอนของยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา (มธ 3:111; ลก 3:1-16; ยน 1:6-8, 19-28)
1 ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซูคริสต์พระ บุตร ของ พระเจ้า
เริม
่ ต้น ตรง นี้ 2 ตาม ที่ได้เขียน ไว้ ใน คํา ของ ศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘ดูเถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้นั ้น
จะเตรียมมรรคาของท่านไว้ ข้างหน้า ท่าน 3 เสียงผู้ รอ
้ งใน
ถิน
่ ทุรกัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง องค์พระผู้ เป็น เจ้า
จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป” ’ 4 ยอห์นให้เขารับ
บัพ ติศ มาในถิน
่ งบัพ ติศ มาอัน
่ ทุรกัน ดาร และประกาศเรือ
สําแดงการกลับ ใจใหม่ เพื่อ การยกโทษความผิด บาป 5 คน
ทัว่ แคว้น ยู เดียกับ ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ พา กัน ออก ไป หา
ยอห์น สารภาพความผิด บาปของตน และได้ รบ
ั บัพ ติศ มา
จากท่านในแม่ น้ํา จอร์แดน 6 ยอห์น แต่ง กายด้วยผ้า ขนอูฐ
และใช้หนัง สัตว์คาดเอว รับ ประทานตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า
7 ท่าน ประกาศ ว่า “ภาย หลัง เรา จะ มีพระองค์ผู้หน่ง
ึ เสด็จ
มาทรงเป็นใหญ่กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะน้ อมตัวลง
แก้ สายฉลองพระบาทให้พระองค์ 8 จริงๆแล้ว เราให้เจ้าทัง้
หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่พระองค์นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลาย
รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
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พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-
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ต่อ มาในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ มาจากเมืองนาซาเร็ธ
แคว้น กาลิ ลี และได้ ทรงรับ บัพ ติศ มาจากยอห์น ในแม่ น้ํา
จอร์แดน 10 พอพระองค์ เสด็จ ขึ้น มาจากนํ้า ในทัน ใดนั ้นก็
ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระวิญญาณดุจ
นกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11 แล้วมีพระสุรเสียงมาจาก
ฟ้า สวรรค์ว่า “ท่านเป็น บุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจในท่าน
มาก”
พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)
12 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณจึง เร่งเร้า พระองค์ให้เสด็จ
เข้าไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 13 และ ซาตาน ได้ ทดลอง
พระองค์อยูในถิ
่
น
่ ทุรกัน ดารนั ้น ถึง สี่สิบวัน พระองค์ทรงอยู่
ในที่ของสัตว์ป่า และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
พระเยซูทรงเริม
่ เทศนาสัง่ สอนในแคว้นกาลิลี (มธ 4:1213; ลก 4:14)
14 ครัน
้ ยอห์น ถูก ขัง ไว้ ในคุก แล้ว พระเยซูได้เสด็จ มายัง
แคว้น กา ลิ ลี ทรง ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แห่ง อาณาจักร
ของพระเจ้า 15 และตรัสว่า “เวลากําหนดมาถึง แล้ว และ
อาณาจักรของพระเจ้า ก็ มาใกล้แล้ว ท่านทัง้ หลายจงกลับ
ใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด”
ทรงเรียกซีโมน อันดรู ว์ ยากอบ และยอห์น (มธ 4:18-32;
ลก 5:10-11; ยน 1:35-42)
16 ขณะ ที่พระองค์เสด็จ ไป ตาม ชายทะเล กา ลิ ลี
พระองค์ก็ทรง ทอด พระเนตร เห็น ซี โมน และ อัน ดรู ว์ น้ อง
ชายของซีโมน กําลังทอดอวนอยูที
่ ่ทะเล ด้วยว่าเขาเป็นชาว
17
ประมง พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงตามเรามาเถิด
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และเราจะตัง้ ท่านให้เป็นผูห
้ าคนดังหาปลา” 18 เขาก็ละอวน
ตามพระองค์ ไปทันที 19 ครัน
้ พระองค์ ทรงดําเนิ น ต่อ ไปอีก
หน่ อย หนึ่ ง พระองค์ก็ทอด พระเนตร เห็น ยาก อบ บุตร ชาย
เศเบ ดี กับ ยอห์น น้ อง ชาย ของ เขา กําลัง ชุน อวน อยู่ ใน เรือ
20 ในทันใดนั ้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดา
ของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป
พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)

21

พระองค์กับ พวก ของ พระองค์ จึง เข้าไป ใน เมือง คา เป
อรนาอุม และพอถึง วัน สะบาโตพระองค์ได้เสด็จ เข้าไปใน
ธรรมศาลาเทศนาสัง่ สอน 22 เขาทัง้ หลายก็อัศจรรย์ใจด้วย
คํา สัง่ สอน ของ พระองค์ เพราะ ว่า พระองค์ได้ทรง สัง่ สอน
เขาด้วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่ 23 มีชาย
คนหนึ่ ง ในธรรมศาลาของเขามีผีโสโครกเข้า สิง มัน ได้ รอ
้ ง
24
ออกมา ว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยว
ข้อ งอะ ไรกับท่าน เล่า ท่าน มา เพื่อ จะ ทําลาย เรา หรือ เรา รู ้
ว่า ท่าน เป็น ผู้ใด ท่าน คือ องค์บริสุทธิของ
พระเจ้า” 25 พระ
์
เยซูจึง ตรัส ห้าม มันว่า “เจ้า จง นิ่ ง เสีย ออก มา จาก เขา ซิ”
26 และเมื่อ ผี โสโครกทําให้ คนนั ้น ชัก และร้องเสียงดัง แล้ว
มันก็ ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก จึง ถา
มกันว่า “การนี้ เป็น อย่างไรหนอ นี่ เป็น คํา สัง่ สอนใหม่อะไร
ท่าน สัง่ ผี โสโครก ด้วย สิทธิ อาํ นา จ และ มันก็ เชื่อ ฟัง ท่าน”
28 ในขณะนั ้น กิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือ ไปทัว
่ แว่น
แคว้นบ้านเมืองที่อยูรอบแขวงกาลิ
่
ลี
พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซี โมนเปโตร (มธ 8:14-15;
ลก 4:38-39)
29 พอ ออก มา จาก ธรรม ศาลา พระองค์กับ พวก ของ
พระองค์ จึง เข้าไปในเรือนของซี โมนและอัน ดรู ว์ พร้ อมกับ
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ยากอบและยอห์น 30 แม่ยายของซี โมนนอนป่วยจับไข้อยู่
ในทันใดนั ้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรือ
่ งของนาง
31 แล้ว พระองค์ก็เสด็จ ไปจับ มือ นางพยุง ขึ้น และทันใดนั ้น
ไข้ก็หาย นางจึงปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอัน มากเวลาเย็น (มธ 8:16-17;
ลก 4:40-41)
32 เวลา เย็นวันนั ้นครัน
้ ตะวัน ตก แล้ว คน ทัง้ หลาย พา
บรรดาคนเจ็บ ป่วย และคนที่มีผี สิง มาหาพระองค์ 33 และ
คนทัง้ เมืองก็แตกตื่นมาออกันอยูที
่ ่ประตู 34 พระองค์จึงทรง
รักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน และได้ทรงขับผีออก
เสีย หลายผี แต่ผีเหล่านั ้น พระองค์ ทรงห้ามมิให้พูด เพราะ
ว่ามันรู้จักพระองค์
พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)

35

ครัน
้ เวลา เช้า มืด พระองค์ได้ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ ออก ไป
ยัง ที่เปลี่ยว และ ทรง อธิษฐาน ที่นั ่น 36 ฝ่าย ซี โมน และ
คน ทัง้ หลาย ที่อยูด้
่ วย ก็ตาม หา พระองค์ 37 เมื่อ พวก เขา
พบพระองค์แล้ว เขาจึงทูลพระองค์ว่า “คนทัง้ ปวงแสวงหา
พระองค์” 38 พระองค์ตรัส แก่ เขาว่า “ให้เราทัง้ หลายไปใน
บ้านเมืองใกล้เคียง เพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วย ที่เรามา
ก็เพื่อการนั ้นเอง” 39 พระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลาของ
เขาทัว่ แคว้นกาลิลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก
5:12-14)
40 และมีคนโรคเรือ
้ นคนหนึ่ งมาหาพระองค์ คุกเข่าลงต่อ
พระองค์ และ ทูล วิงวอน พระองค์ว่า “เพียง แต่พระองค์จะ
โปรด พระองค์ก็จะ ทรง บันดาล ให้ ข้า พระองค์ สะอาด ได้”
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41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึง ทรงยื่น พระหัตถ์ถูกต้องคนนั ้น

ตรัส แก่ เขา ว่า “เรา พอใจ แล้ว เจ้า จง สะอาด เถิด” 42 พอ
พระองค์ ตรัส แล้ว ใน ทันใด นั ้น โรค เรือ
้ น ก็หาย และ คน
นั ้นก็สะอาด 43 ก่อนให้เขาไป พระองค์จึง กําชับผู้นั ้น 44 ตรัส
แก่ เขา ว่า “เจ้า อย่า บอก เล่า อะไร ให้ผู้ใด ฟัง เลย แต่จง ไป
สําแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งบูชาสําหรับคนที่ หาย
โรคเรือ
้ นแล้ว ตามซึ่ง โมเสสได้ สัง่ ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ
คน ทัง้ หลาย” 45 แต่คน นั ้น เมื่อ ออก ไป แล้วก็ ตัง้ ต้น ป่าว
ร้อง มากมาย ให้ เลื่อง ลือ ไป จน พระ เยซู จะ เสด็จ เข้าไป ใน
เมืองอย่างเปิด เผยต่อ ไปไม่ได้ แต่ต้องประทับ ภายนอกใน
ที่เปลี่ยว และมีคนทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์

2
คนอัมพาตได้ รบ
ั ความรอดแล้ว ได้ รบ
ั การรักษาจนหาย
(มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)
1 ครัน
้ ล่วง ไป หลาย วัน พระองค์ได้เสด็จ ไป ใน เมือง คา
เป อร นา อุมอีก และ คน ทัง้ หลาย ได้ ยินว่า พระองค์ประ
ทับที่บ้าน 2 และ ใน เวลา นั ้น คน เป็นอัน มาก มา ชุมนุมกัน
จน ไม่มีที่จะ รับ จะเข้า ใกล้ประตูก็ไม่ ได้ พระองค์จึง เทศนา
พระ วจนะ นั ้น ให้ เขา ฟัง 3 แล้ว มี คน นํา คน อัมพาต คน
หนึ่ ง มา หา พระองค์ มีสี่ คน หาม 4 เมื่อ เขา เข้าไป ให้ ถึง
พระองค์ไม่ ได้เพราะ คน มาก เขา จึง รือ
้ ดาดฟ้า หลังคา ตรง
ที่พระองค์ประทับนัน
้ และเมื่อ รือ
้ เป็น ช่องแล้ว เขาก็ หย่อน
5 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร
แคร่ที่คนอัมพาตนอนอยูลงมา
่
เห็น ความ เชื่อ ของ เขา ทัง้ หลาย พระองค์จึง ตรัส กับ คน
อัมพาต ว่า “ลูก เอ๋ย บาป ของ เจ้า ได้ รับ การ อภัย แล้ว”
6 แต่มีพวก ธร รมา จาร ย์ บาง คน นั ่ง อยูที
่ ่ นั ่น และ เขา คิด
ในใจว่า 7 “ทําไมคนนี้ พูดหมิน
่ ประมาทเช่น นั ้น ใครจะยก
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ความผิด บาปได้เว้น แต่พระเจ้า เท่านั ้น” 8 และในทันใดนั ้น
เมื่อ พระ เยซู ทรง ทราบ ใน พระทัย ว่า เขา คิด ใน ใจ อย่าง นั ้น
พระองค์จึง ตรัส แก่ เขาว่า “เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึง คิด ใน
ใจอย่างนี้ เล่า 9 ที่จะว่ากับคนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั
การอภัย แล้ว’ หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น ยกแคร่เดิน ไปเถิด’ นั ้น
ข้างไหนจะง่ายกว่า กัน 10 แต่เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ า
บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด บาป
ได้” (พระองค์จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า) 11 “เราสัง่ เจ้าว่า จง
ลุก ขึ้น ยกแคร่ไปบ้านของเจ้า เถิด” 12 ทันใดนั ้น คนอัมพาต
ได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ ปวง คนทัง้
ปวงก็ ประหลาดใจนั ก จึง สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “เราไม่ เคย
เห็นการเช่นนี้ เลย”
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
13 ฝ่าย พระองค์ได้เสด็จ ไป ตาม ชายทะเล อีก ประชาชน
ก็ มา หา พระองค์ และ พระองค์ได้ตรัสสัง่ สอน เขา 14 เมื่อ
พระองค์ กําลัง เสด็จ ไป นั ้น พระองค์ก็ทอด พระเนตร เห็น
เลวีบุตรชายอัลเฟอัสนงั ่ อยูที
่ ่ด่านเก็บภาษี จึงตรัสแก่เขาว่า
“จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้น ตามพระองค์ไป 15 ต่อ มา
เมื่อพระเยซูเอนพระกายลงเสวยอยู่ในเรือนของเลวี มีพวก
คนเก็บ ภาษี และคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับกับ
พระ เยซู และ พวก สาวก ของ พระองค์ เพราะ มี คน ติดตาม
พระองค์ ไป มาก 16 ฝ่าย พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี
เมื่อ เห็น พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารกับ พวกคนเก็บ
ภาษี และ คน บาป จึง ถาม สาวก ของ พระองค์ว่า “เหตุไฉน
พระองค์จึงกินและดื่มร่วมกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาป
เล่า” 17 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ ดัง นั ้น พระองค์จึง ตรัส แก่
เขา ว่า “คน ปกติไม่ต้องการ หมอ แต่คน เจ็บ ต้องการ หมอ
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เรา มิได้มา เพื่อ จะ เรียก คน ชอบ ธรรม แต่มา เรียก คน บาป
ให้กลับ ใจเสีย ใหม่” 18 มีพวกศิษย์ ของยอห์น และของพวก
ฟาริสีกําลัง ถือ อดอาหาร พวกเขาจึง มาทูล ถามพระองค์ว่า
“เหตุไฉน พวก สาวก ของ ยอห์น และ ของ พวก ฟา ริสีถือ อด
อาหาร แต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ” 19 พระเยซูจึงตรัส
แก่ เขาว่า “ท่านจะให้ สหายของเจ้า บ่าวถือ อดอาหารเมื่อ
เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั ้นหรือ เจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใด
สหายก็ถืออดอาหารไม่ได้นานเท่านั ้น 20 แต่วันนั ้นจะมาถึง
เมื่อ เจ้า บ่าวจะต้องจากสหายไป ในวัน นั ้น สหายจะถือ อด
อาหาร
คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)

21

ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่าง
นั ้น ท่อนผ้า ทอใหม่ที่ปะเข้า นั ้น เมื่อ หดจะทําให้ เสื้อ เก่า ขาด
กว้างออกไปอีก 22 และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ไว้ในถุง
หนั ง เก่า ถ้า ทํา อย่างนั ้น นํ้า องุน
่ ใหม่ จะทําให้ ถุง เก่า นั ้น ขาด
ไป นํ้าองุน
่ นั ้นจะไหลออก ถุงหนั งก็จะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่
นั ้นต้องใส่ไว้ในถุงหนั งใหม่”

พระเยซูเป็น เจ้า เป็น ใหญ่ เหนื อ วัน สะบาโต (มธ 12:1-8;
ลก 6:1-5)
23 ต่อ มาในวัน สะบาโตวัน หนึ่ ง พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปใน
นาข้าว และเมื่อ พวกสาวกของพระองค์ กําลัง เดิน ไปก็ เริม
่
เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่า “ดูเถิด
ทําไมพวกเขาจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญัติห้ามไว้ ในวัน สะ
บาโต” 25 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่าน
หรือ ซึ่ง ดา วิด ได้ กระทํา เมื่อ ท่าน ขาด อาหาร และ อดอยาก
ทัง้ ท่าน และ พรรค พวก ด้วย 26 คือ คราว เมื่อ อาบี ยา ธาร์
เป็นมหาปุโรหิต ท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และ
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รับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง พระราชบัญญัติห้าม
ไม่ให้ใครรับ ประทาน เว้น แต่พวกปุโรหิต เท่านั ้น และซํ้า ยัง
ส่ง ให้คนที่มากับท่า นรับ ประทานด้วย” 27 พระองค์จึง ตรัส
แก่ เขา ว่า “วัน สะ บา โต นั ้น ทรง ตัง้ ไว้ เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรง
สร้างมนุษย์ไว้สําหรับ วัน สะบาโต 28 เหตุฉะนั ้น บุตรมนุษย์
เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย”

3
11)

ทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต (มธ 12:10-14; ลก 6:6-

1

แล้ว พระองค์ได้เสด็จ เข้าไป ใน ธรรม ศาลา อีก และ
ที่ นั ่นมี ชาย คน หนึ่ งมือ ข้าง หนึ่ ง ลีบ 2 คน เหล่า นั ้น คอย
ดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้ คนนั ้น ในวัน สะบาโต
หรือ ไม่ เพื่อ เขา จะ หาเหตุ ฟ้อง พระองค์ได้ 3 พระองค์ตรัส
แก่ คนมือ ลีบ ว่า “มายื นข้างหน้า เถอะ” 4 พระองค์จึง ตรัส
แก่ คนทัง้ หลายว่า “ในวัน สะบาโตให้ถูกต้องตามพระราช
บัญญัติควรจะทําการดี หรือ ทําการชัว่ จะช่วยชี วตด
ิ ี หรือ จะ
5
สังหารชี วตด
ิ ี” ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ นิ่ง อยู่ พระองค์มีพระทัย
เป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนั ก และได้ทอดพระเนตร
ดูรอบด้วยพระพิโรธ และพระองค์ตรัสกับชายคนนั ้นว่า “จง
เหยียดมือออกเถิด” เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หาย
เป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
ฝูง ชนก็ติดตามไปและคนเป็นอัน มากได้ รบ
ั การรักษา
ให้หาย (มธ 12:15-16; ลก 6:17-19)
6 พวก ฟา ริสีจึง ออก ไป และ ใน ทันใด นั ้น ได้ ปรึกษา
กับ พรรค พวก ของ เฮ โรด ถึง พระองค์ว่า พวก เขา จะ ทํา
อย่างไร จึง จะ ฆ่า พระองค์ได้ 7 ฝ่าย พระ เยซู กับ พวก สาวก
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ของ พระองค์ จึง ออก จาก ที่ นั ่น ไป ยัง ทะเล และ ฝูง ชน
เป็นอัน มาก จาก แคว้น กา ลิ ลีได้ตามพ ระ องค์ไป ทัง้ จาก
แคว้น ยู เดีย 8 จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ จาก เมือง เอ โดม
และ จาก ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น และ จาก แคว้น
เมือง ไท ระ และ ไซ ดอน ฝูง ชน เป็นอัน มาก เมื่อ เขา ได้ยน
ิ
ถึง สิง่ ยิง่ ใหญ่ที่พระองค์ทรง กระ ทํา นั ้นก็ มา หา พระองค์
9 พระองค์จึง ตรัสสัง
่ พวก สาวก ของ พระองค์ให้เอา เรือ เล็ก
มาคอยรับ พระองค์ เพื่อมิให้ประชาชนเบียดเสียดพระองค์
10 ด้วย ว่า พระองค์ได้ทรง รักษา คน เป็ นอัน มาก ให้ หาย
โรค จน บรรดา ผู้ที่มีโรค ต่างๆ เบียด เสียด กัน เข้า มา เพื่อ
จะ ได้ถูก ต้อง พระองค์ 11 และ พวก ผี โสโครก เมื่อ ได้เห็
นพ ระ องค์ก็ได้หมอบ ลง กราบ พระองค์ แล้ว ร้อง อึง ว่า
“พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” 12 ฝ่ายพระองค์จึง
ทรงกําชับห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใด
ทรงตังอ
้ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
แล้ว พระองค์ เสด็จ ขึ้น ภูเขา และ พอ พระทัย จะ เรียก
ผู้ใด พระองค์ก็ทรง เรียก ผู้นั ้น แล้ว เขา ได้ มา หา พระองค์
14 พระองค์จึง ทรงตัง
้ สาวกสิบ สองคนไว้ให้พวกเขาอยู่ กับ
พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ใช้ เขา ไป ประกาศ 15 และ
ให้มีอํานาจรักษาโรคต่างๆและขับ ผี ออกได้ 16 และซี โมน
นั ้น พระองค์ทรง ประ ทาน ชื่ออี กว่า เป โตร 17 และ ยาก อบ
บุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของยากอบ ทัง้ สองคน
นี้ พระองค์ทรง ประ ทาน ชื่ออีกว่า โบ อา เนอ เย แปล ว่า ลูก
ฟ้าร้อง 18 อัน ดรู ว์ ฟีลิป บารโธโลมิ ว มัทธิว โธมัส ยากอบ
บุตร ชา ยอัลเฟ อัส ธัดเด อัส ซีโมน ชาว คา นา อัน 19 และ ยู
ดา สอิส คา ริ โอท ที่ได้ทรยศ พระองค์นั ้น พระองค์และ พวก
สาวกจึง เข้าไปในเรือน 20 และฝูง ชนก็ มาประชุ มกันอีก จน
13

มาระโก 3:21

11

มาระโก 3:32

พระองค์ และ พวก สาวก จะ รับ ประทาน อาหาร ไม่ได้ 21 เมื่อ
ญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น เขาก็ออกไปเพื่อ
จะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า “พระองค์วิกลจริตแล้ว”
20)

ความผิด บาปที่ ทรงอภัย ให้ไม่ ได้ (มธ 12:24-29; ลก 11:14-

22

พวก ธร รมา จาร ย์ ซึ่ง ได้ ลง มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ได้กล่าว ว่า “ผู้นี้ มีเบ เอล เซบู ล สิง” และ “ที่เขา ขับ ผี ออก
ได้ก็เพราะใช้ อาํ นาจนายผีนั ้น ” 23 ฝ่ายพระองค์ จึง เรียกคน
เหล่า นั ้น มา ตรัส แก่ เขา เป็น คํา อุปมา ว่า “ซาตาน จะ ขับ
ซาตาน ให้ ออก อย่างไร ได้ 24 ถ้า ราช อาณา จักร ใดๆ เกิด
แตกแยกกัน แล้ว ราชอาณาจักรนัน
้ จะตัง้ อยูไม่
่ ได้ 25 ถ้า
ครัว เรือน ใดๆ เกิด แตกแยก กัน ครัว เรือน นั ้น จะ ตัง้ อยูไม่
่
26
ได้
และถ้า ซาตานจะต่อสู้ กับ ตนเอง และแตกแยกกัน
มันก็ตัง้ อยูไม่
่ ได้ มีแต่จะ สิน
้ สูญ ไป 27 ไม่มีผู้ใด อาจ เข้าไป
ใน เรือน ของ คน ที่มีกําลัง มาก และ ปล้น ทรัพย์ ของ เขา ได้
เว้น แต่จะจับ คนที่มีกําลัง มากนั ้นมัด ไว้เสียก่อน แล้ว จึง จะ
ปล้น ทรัพย์ ใน เรือน นั ้น ได้ 28 เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลายว่า ความผิด บาปทุก อย่างและคํา หมิน
่ ประมาทที่
เขากล่าวนั ้น จะทรงโปรดยกให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ได้
29 แต่ผู้ใดจะกล่าวคําหมิน
่ ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะไม่ได้รับการอภัยโทษเลย แต่ผู้นั ้นย่อมได้รบ
ั โทษจากการ
30
พิพากษาเป็นนิ ตย์” ที่ตรัสอย่างนั ้นก็เพราะเขาทัง้ หลาย
กล่าวว่า “พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง”
ผู้ที่เชื่อ เป็น เหมือนมารดาและพี่ น้องของพระเยซู (มธ
12:46-50; ลก 8:19-21)
31 เวลา นั ้น มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระองค์มายื
นอ ยูข้
่ าง นอก แล้ว ใช้ คน เข้าไป ทูล เรียก พระองค์ 32 และ
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ประชาชนก็นั่งอยูร่ อบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด
มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ คอย
อยูข้
่ าง นอก ” 33 พระองค์ตรัส ตอบ เขา ว่า “ใคร เป็น มารดา
ของ เรา และ ใคร เป็น พี่ น้ อง ของ เรา” 34 พระองค์ทอด
พระเนตรคนที่ นั่ง ล้อมรอบพระองค์ นั้น แล้ว ตรัสว่า “ดูเถิด
นี่ เป็น มารดา และ พี่ น้ อง ของ เรา 35 ผู้ใด จะ กระทํา ตาม
พระทัย พระเจ้า ผู้นั ้น แหละเป็น พี่ น้องชายหญิง และมารดา
ของเรา”

4

คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)
แล้ว พระองค์ ทรง ตัง้ ต้น สัง่ สอน ที่ ฝั่ ง ทะเล อีก ฝูง ชน
เป็นอัน มาก พา กัน มา หา พระองค์ เหตุฉะนั ้น พระองค์ จึง
ได้ เสด็จ ลง ไป ประทับ ใน เรือ ที่ทะเล และ ฝูง ชน อยู่ บน ฝั่ ง
ชายทะเล 2 พระองค์จึง ตรัสสัง่ สอน เขา หลาย ประการ เป็น
คํา อุปมา และในการสอนนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า 3 “จง
ฟัง ดูเถิด มีผู้หว่าน คน หนึ่ ง ออก ไป หว่าน พืช 4 และ ต่อ
มา เมื่อ เขา หว่าน เมล็ด พืชก็ ตก ตาม หนทาง บ้าง แล้ วนก
ในอากาศก็มากิน เสีย 5 บ้างก็ ตกที่ ซึ่งมี พ้น
ื หิน มีเนื้ อดิน
แต่น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็ว เพราะดิน ไม่ลึก 6 แต่เมื่อ แดด
จัด แดดก็แผดเผา และเพราะรากไม่มี จึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็
ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่เกิด
ผล 8 บ้าง ก็ ตก ที่ดินดี แล้ วง อก งาม จําเริญ ขึ้น เกิด ผล
สามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง” 9 แล้วพระองค์
ตรัส แก่ เขาว่า “ใครมีหู จงฟัง เถิด” 10 เมื่อ พระองค์อยูตาม
่
ลําพัง คนที่อยูรอบพระองค์
่
พรอ
้ มกับสาวกสิบสองคน ได้ทูล
ถามพระองค์ ถึง คํา อุปมานั ้น 11 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขาว่า
“ข้อ ความ ลึกลับ แห่ง อาณาจักร ของ พระเจ้า ทรง โปรด ให้
1
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ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ฝ่ายคนนอกนั ้นบรรดาข้อความเหล่านี้
จะแจ้งให้เป็นคําอุปมาทุกอย่าง 12 เพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่า
แต่มองไม่เห็น และฟังแล้วฟังเล่า แต่ไม่เข้าใจ เกลือกว่าใน
เวลาหนึ่ ง เวลาใดเขาจะกลับ ใจเสีย ใหม่ และความผิด บาป
ของเขาจะได้ยกโทษเสีย”
พระ เยซูทรง อธิบาย ถึง คํา อุปมา นั ้น (มธ 13:18-23; ลก
8:11-15)
13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “คําอุปมานั ้นพวกท่านยังไม่เข้า
ใจ หรือ ถ้า กระนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จะ เข้าใจ คํา อุปมา ทัง้ ปวง
อย่างไรได้ 14 ผู้หว่านนั ้นก็ได้หว่านพระวจนะ 15 ซึ่ง ตกริม
หนทาง นั ้น ได้แก่พระ วจนะ ที่ หว่าน แล้ว และ เมื่อบุคคล ใด
ได้ฟัง ใน ทันใด นั ้น ซาตาน ก็ มา ชิง เอา พระ วจนะ ซึ่ง หว่าน
ในใจเขานั ้น ไปเสีย 16 และซึ่ง ตกที่ ซึ่งมี พ้น
ื หิน มีเนื้ อดิน
แต่ น้อยนั ้นก็ทํานองเดียวกัน ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ
และ ก็รบท
ั ันทีด้วย ความ ปรีดี 17 แต่ไม่มีราก ใน ตัว จึง ทน
อยูได้
่ ชัว่ คราว ภาย หลัง เมื่อ เกิด การ ยาก ลําบาก และ การ
ข่มเหง ต่างๆ เพราะ พระ วจนะ นั ้น ก็เลิก เสีย ในทันทีทันใด
18 และพืช ซึ่ง หว่านกลางหนามนั ้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟัง พระ
วจนะ 19 แล้ว ความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่ม
หลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิงอ
ื ๆได้เข้า มาและ
่ ่น
20
ปกคลุม พระ วจนะ นั ้น จึง ไม่เกิด ผล
ส่วน พืช ซึ่ง หว่าน
ตกในดิน ดีนั ้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยิน พระวจนะนั ้น และรับ ไว้
จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง”
เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16;
11:33)
21 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เขาเอาเทียนมาสําหรับตัง
้
ไว้ใต้ถัง ใต้เตียงนอนหรือ และมิใช่สําหรับตัง้ ไว้บนเชิงเทียน
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หรือ 22 เพราะ ว่า ไม่มีสิ่ง ใด ที่ ซ่อน ไว้ ซ่ึง จะ ไม่ ปรากฏ แจ้ง
และ ไม่มีสิ่ง ใด ที่ ปิดบัง ไว้ ซึ่ง จะ ไม่ ต้อง แพร่งพราย 23 ถ้า
ใคร มีหูฟังได้ จง ฟัง เถิด” 24 พระองค์ตรัส แก่ เขา ว่า “จง
เอาใจ จดจ่อ ต่อ สิง่ ที่ ท่าน ฟัง ให้ดี ท่าน จะ ตวง ให้ เขา ด้วย
ทะนานอัน ใด จะตวงให้ ท่านด้วยทะนานอัน นั ้น ทัง้ จะเพิม
่
เติมให้อีกแก่ผู้ที่ฟังแล้ว 25 ด้วยว่าผู้ใดมีอยูแล
่ ้วจะเพิม
่ เติม
ให้ผู้นั ้นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ว่า ซึ่ง เขามีอยูนั
่ ้น จะเอาไปเสีย
จากเขา”
อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
“อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือน
ชายคนหนึ่ งหว่านพืชลงในดิน 27 แล้วกลางคืนก็นอนหลับ
และกลางวันก็ตื่น ขึ้น ฝ่ายพืชนัน
้ จะงอกจําเริญ ขึ้น อย่างไร
เขาก็ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดินเองทําให้พืชงอกจําเริญขึ้นเป็น
ลําต้นก่อน ภาย หลังก็ออก รวง แล้ว ก็มีเมล็ด ข้าว เต็ม รวง
29 ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยว
แล้ว”
26 พระองค์ตรัสว่า

19)

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-

และ พระ องค์ ตรัสว่า “อาณาจักร ของ พระเจ้า จะ
เปรียบ เหมือน สิง่ ใด หรือ จะ สําแดง ด้วย คํา เปรียบ อย่างไร
31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ด พันธุ ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง เวลาเพาะ
ลงในดินนั ้นกเ็ ล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวงทัวท
่ ง
ั ้ แผ่นดิน 32 แต่เมื่อ
เพาะ แล้ว จึง งอก ขึ้น จําเริญ ใหญ่ โตก ว่า ผัก ทัง้ ปวง และ
แตก กิงก
้
่ ้าน ใหญ่พอ ให้นก ใน อากาศ มา อาศัย อยู่ ในร่มนัน
33
ได้”
พระองค์ได้ตรัสสัง่ สอนพระวจนะให้แก่เขาเป็น คํา
อุปมา อย่าง นั ้น เป็น หลาย ประการ ตาม ที่เขา จะ สามารถ
ฟังได้ 34 และ นอกจาก คํา อุปมา พระองค์มิได้ตรัส แก่ เขา
30
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เลย แต่เมื่อ พวกเขาอยูตามลํ
่
าพัง พระองค์จึง ทรงอธิบาย
สิง่ สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)
เย็นวัน นั ้น พระองค์ได้ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “ให้พวก
เรา ข้าม ไป ฝั่ ง ฟาก ข้าง โน้ น เถิด” 36 เมื่อ ลาป ระ ชา ชน
แล้ว เขา จึง เชิญ พระองค์ เสด็จ ไป ใน เรือ ที่พระองค์ประ
ทับอยู่นั ้น และ มี เรืออ่น
ื เล็กๆ หลาย ลํา ไป กับ พระองค์ด้วย
37 และ พายุใหญ่ได้บังเกิด ขึ้น และ คลื่นก็ ซัด เข้าไป ใน เรือ
จน เรือ เต็ม อยูแล้
่ ว 38 ฝ่าย พระองค์ บรรทม หนุน หมอน
หลับอยู่ที่ท้าย เรือ เหล่า สาวก จึง มา ปลุก พระองค์ ทูล ว่า
“อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย กําลัง จะ พินาศ อยูแล้
่ ว
39
ท่านไม่ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้าม
ลมและตรัส แก่ ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ” แล้ว ลมก็ หยุดมี
ความสงบเงียบทัว่ ไป 40 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ทําไม
ท่านกลัวอย่างนี้ ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” 41 ฝ่ายเขาก็เก
รงกลัวนัก หนาและพูดกัน และกันว่า “ท่านนี้ เป็น ผู้ ใดหนอ
จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน”
35

5

ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่ เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก
8:26-37)
1 ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกก็ ข้ามทะเลไปยัง เมืองชาว
กา ดารา 2 พอ พระองค์ เสด็จ ขึ้น จาก เรือ ทัน ใด นั ้นมี ชาย
คนหนึ่ ง ออกจากอุโมงค์ ฝัง ศพมีผีโสโครกสิง ได้ มาพบพระ
องค์ 3 คน นั ้น อาศัย อยู่ ตาม อุโมงค์ฝัง ศพ และ ไม่มีผู้ใด จะ
ผูกมัด ตัว เขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ ตรวนก็ไม่ อยู่ 4 เพราะว่า
ได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็ หก
ั โซ่ และฟาดตรวน
เสีย ไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่ ร้องอึง
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อยู่ตามอุโมงค์ ฝังศพและที่ภูเขาทัง้ กลางวันกลางคืนเสมอ
และเอาหิน เชือดเนื้ อ ของตัว 6 ครัน
้ เขาเห็น พระเยซูแต่ ไกล
7
เขาก็ วงิ่ เข้า มานมัสการพระองค์ แล้ว ร้องเสียงดัง ว่า “ข้า
แต่พระ เยซูพระ บุตร ของ พระเจ้า สูงสุด ข้า พระองค์เกี่ยว
ข้อ งอะไรกับท่านเล่า ข้า พระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณใน
พระนามของ พระเจ้า ว่า จะ ไม่ ทรมาน ข้า พระองค์” 8 ที่พูด
เช่น นี้ เพราะ พระองค์ได้ตรัส แก่ มันว่า “อ้าย ผีโสโครก จง
ออกมาจากคนนั ้นเถิด” 9 แล้วพระองค์ตรัสถามมันว่า “เจ้า
ชื่อ อะไร” มัน ตอบ ว่า “ชื่อ กอง เพราะ ว่า พวก ข้า พระองค์
หลาย ตน ด้วย กัน” 10 มัน จึงอ้อ นว อ นพ ระ องค์ เป็นอัน
มากมิให้ขับ ไล่มัน ออกจากแดนเมืองนั ้น 11 มีสุกรฝูง ใหญ่
กําลัง หากิน อยูที
่ ่ไหล่เขา ตําบล นั ้น 12 ผีเหล่านั ้นก็ อ้อนวอน
พระองค์ว่า “ขอ โปรด ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เข้า ใน สุกร
เหล่า นี้ เถิด ” 13 พระเยซูก็ทรงอนุ ญาตทันที แล้ว ผี โสโครก
นั ้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกร สุกรทัง้ ฝูง (ประมาณสองพัน
ตัว) ก็วิง่ กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสําลัก นํ้าตาย
14 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ กรนน
ั ้ ต่างคนต่างหนี ไปเล่าเรือ
่ งทัง้ ในนคร
และ บ้าน นอก แล้ว คน ทัง้ ปวง ก็ ออก มา ดูเหตุการณ์ ที่เกิด
ขึ้น นั ้น 15 เมื่อ เขามาถึง พระเยซู ก็เห็น คนที่ผีทัง้ กองได้สิง
นั ้น นุ่ง ห่ม ผ้า นั ่ง อยูมี
่ สติอารมณ์ ดี เขา จึง เก รง กลัวนัก
16 แล้ว คน ที่ได้เห็นก็ เล่า เหตุการณ์ ซึ่งบัง เกิด แก่คนที่ผีสิง
นั ้น และซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟัง 17 คนทัง้ หลายจึงเริม
่
พากันอ้อ นวอนพระองค์ให้เสด็จ ไปเสีย จากเขตแดนเมือง
ของเขา 18 เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ลงเรือ คนที่ผีได้สิงแต่
ก่อนนั ้นได้ออ
้ นวอนขอติดตามพระองค์ไป 19 พระเยซูไม่ทรง
อนุญาต แต่ตรัสแก่เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน
แล้ว บอก เขา ถึง เรือ
่ ง เหตุการณ์ ใหญ่ซึ่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
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ได้ ทรง กระทํา แก่เจ้า และ ได้ ทรง พระ เมตตา แก่เจ้า แล้ว”
20 ฝ่ายคนนั ้นก็ ทูล ลา แล้ว เริม
่ ประกาศในแคว้น ทศบุรีถึง
เหตุการณ์ ใหญ่ที่พระ เยซูได้ทรง กระทํา แก่เขา และ คน ทัง้
ปวงก็ประหลาดใจนั ก
หญิง ผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์ และหายโรค ลูกสาว
ของไยรัสเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 9:18-26; ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ ลง เรือ ข้าม ฟาก กลับ ไป แล้ว มีคน
เป็นอัน มาก มา หา พระองค์ และ พระองค์ ยัง ประ ทับที่ฝั่ ง
ทะเล 22 ดูเถิด มีนาย ธรรม ศาลา คน หนึ่ ง ชื่อ ไย รัส เดิน มา
และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ก็กราบลงที่ พระบาทของพระองค์
23 แล้วทูล อ้อนวอน พระ องค์ เป็ นอัน มากว่า “ลูก สาว เล็กๆ
ของข้า พระองค์ ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชิญ พระองค์ ไป
วาง พระหัตถ์ บน เขา เพื่อ เขา จะ ได้ หาย โรค และ ไม่ตาย ”
24 ฝ่ายพระเยซูได้เสด็จไปกับคนนั ้น มีคนเป็ นอันมากตามพ
ระองค์ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25 มีผู้หญิง คนหนึ่ ง เป็น
โรคตกเลือดได้สิบสองปี มาแล้ว 26 ได้ทนทุกข์ลําบากมาก
เพราะมี หมอหลายคนมารักษา และได้ เสีย ทรัพย์ จนหมด
สิน
้ ผู้ หญิง
้ โร คนั ้นก็มิได้บรรเทา แต่ ยิง่ กําเริบ ขึ้น 27 ครัน
นั ้น ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งพระเยซู เธอก็ เดิน ปะปนกับ ประชาชนที่
เบียดเสียดข้างหลัง พระองค์ และได้ถูกต้องฉลองพระองค์
28 เพราะเธอคิดว่า “ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เรา
ก็จะหายโรค” 29 ในทันใดนั ้นเลือดที่ตกก็หยุดแห้งไป และผู้
หญิงนั ้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว 30 บัดเดีย
๋ วนั ้น พระเยซูทรง
รู ส
้ ึก ว่า ฤทธิ์ ซ่าน ออก จาก พระองค์แล้ว จึง เหลียว หลัง ใน
ขณะ ที่ ฝูง ชน เบียด เสียด กัน นั ้น ตรัสว่า “ใคร ถูก ต้อง เสื้อ
ของเรา” 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทอด
พระเนตร เห็น แล้วว่า ประชาชน กําลัง เบียด เสียด พระองค์
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และ พระองค์ ยัง จะ ทรง ถาม อีก หรือ ว่า ‘ใคร ถูก ต้อง เรา’ ”
32 แล้ว พระองค์ ทอดพระเนตรดูรอบ ประสงค์จะเห็นผู้ หญิง
ที่ได้กระทําสิง่ นั ้น 33 ฝ่ายผู้หญิงนั ้นก็กลัวจนตัวสัน
่ เพราะรู ้
เรือ
่ งที่ เป็นแก่ตัวนน
ั ้ จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริง
34
ทัง้ สิน
พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั ้นว่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่เจ้า
้
หายโรคนั ้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้ เถิด
” 35 เมื่อ พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา มีบางคนได้ มาจาก
บ้านนายธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว
ยังจะรบกวนอาจารย์ทําไมอีกเล่า” 36 ทันทีที่พระเยซูทรงฟัง
คําซึ่งเขาว่านั ้น พระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่า
วิตก เลย จง เชื่อ เท่านั ้น เถิด” 37 พระองค์ไม่ทรง อนุญาต
ให้ผู้ใด ไป ด้วย เว้น แต่ เป โตร ยาก อบ และ ยอห์น น้ อง ชาย
ของ ยาก อบ 38 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ไป ถึง เรือน นาย ธรรม
ศาลาแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็น คนวุน
่ วายร้องไห้ครํา่ ครวญ
เป็นอันมาก 39 และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถาม
เขาว่า “ท่านทัง้ หลายพากันร้องไห้วุน
่ วายไปทําไม เด็กหญิง
40
นั ้น ไม่ ตาย แต่ นอน หลับอยู่”
เขา ก็ พา กัน หัวเราะ เยาะ
พระองค์ แต่เมื่อ พระองค์ ขับ คน ทัง้ หลาย ออก ไป แล้ว จึง
นํา บิดามารดาของเด็ก หญิง นั ้น และสาวกสามคนที่อยูกั
่ บ
41
พระองค์ เข้าไปในที่ที่เด็กหญิงนอนอยู่ พระองค์จึงจับมือ
เด็กหญิงนั ้นตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ” แปลว่า “เด็กหญิง
เอ๋ย เราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” 42 ในทันใดนั ้นเด็กหญิง
นั ้นก็ลุกขึ้นเดิน เพราะว่าเด็กนั ้นอายุได้สิบสองปี คนทัง้ ปวง
ก็ ประหลาดใจอย่างยิง่ 43 พระองค์ก็กําชับ ห้ามเขาแข็ง แรง
ไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นําอาหารมา
ให้เด็กนั ้นรับประทาน
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พระเยซูทรงกลับ ไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58;
ลก 4:16-30)
1 ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จออกจากที่นั ่น ไปยังบ้านเมืองของ
พระองค์ และ เหล่า สาวก ของ พระองค์ก็ตามพ ระ องค์ไป
2 พอ ถึง วัน สะ บา โต พระองค์ ทรง ตัง
้ ต้น สัง่ สอน ใน ธรรม
ศาลา และ คน เป็นอัน มาก ที่ได้ยิน พระองค์ก็ประหลาด ใจ
นั ก พูดกันว่า “คน นี้ ได้ความ คิด นี้ มา จาก ไหน สติปัญญา
ที่ได้ประทาน แก่ คน นี้ เป็น ปัญญา อย่าง ใด จึง ทําการ
มหัศจรรย์อย่าง นี้ สํา เร็จด้ว ยมือ ของ เขา 3 คน นี้ เป็น
ช่างไม้บุตร ชาย นาง มา รียมิ
์ ใช่หรือ ยาก อบ โย เสส ยูดาส
และ ซี โม น เป็น น้ อง ชาย มิใช่หรือ และ น้ อง สาว ทัง้ หลาย
ของเขาก็อยูที
่ ่ นี่กับ เรามิใช่หรือ ” เขาทัง้ หลายจึง หมางใจใน
4
พระองค์ ฝ่ายพระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะ
ไม่ ขาดความนั บถือ เว้น แต่ ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลาง
ญาติพี่น้ องของตน และในวงศ์ วานของตน” 5 พระองค์จะ
กระทํา การมหัศจรรย์ที่นั ่น ไม่ได้ เว้น แต่ได้วางพระหัตถ์ถูก
ต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค 6 พระองค์ก็ประหลาดพระทัย
เพราะ เขา ไม่มีความ เชื่อ แล้ว พระองค์ จึง เสด็จ ไป สัง่ สอน
ตามหมู่บ้านโดยรอบ
ทรง ใช้ อัคร สาวก ทัง้ สิบ สอง คน ออก ไป เทศนา สัง่ สอน
(มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)
7 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนมา แล้ว ทรงเริม
่ ใช้
เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทานอํานาจให้เขาขับผีโสโครก
ออก ได้ 8 และ ตรัส กําชับ เขา ไม่ให้เอา อะไร ไป ใช้ ตาม ทาง
เว้นแต่ไม้เท้าสิง่ เดียว ห้ามมิให้เอาอาหาร หรือย่าม หรือหา
สตางค์ใส่ไถ้ไป 9 แต่ให้สวม รองเท้า และ ไม่ให้สวม เสื้อ สอง
ตัว 10 แล้ว พระ องค์ ตรัสสงั ่ เขา ว่า “ถ้า ไป แห่ง ใด เมื่อ เข้า
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อาศัยในเรือนไหน ก็อาศัยในเรือนนั ้นจนกว่าจะไปจากที่นั ่น
11 และถ้า ผู้ ใดไม่ ต้อนรับ ไม่ ฟัง ท่านทัง
้ หลาย เมื่อ จะไปจาก
ที่ นั่น จงสะบัด ผงคลีใต้ฝ่าเท้า ของท่านออกเป็น สักขี พยาน
ต่อ เขา เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ใน วัน พิพากษา นั ้น
โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากว่าโทษของ
เมืองนั ้น” 12 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้คน
ทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่ 13 เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผี และ
ได้เอานํ้ามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
เฮโรดทรงสัง่ ให้ ตัด ศีรษะยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา (มธ
14:1-12; ลก 9:7-9)
14 ฝ่ายกษั ตริย์เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ (เพราะ
ว่า พระนาม ของ พระองค์ได้เลื่อง ลือ ไป) แล้วท่านตรัสว่า
“ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย แล้ว
เหตุฉะนั ้น จึง ทําการมหัศจรรย์ได้ ” 15 แต่คนอื่นว่า “เป็น เอ
ลี ยาห์” และคนอื่นๆว่า “เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนหนึ่ ง หรือ
เหมือนคนหนึ่ ง ในพวกศาสดาพยากรณ์ ” 16 ฝ่ายเฮโรดเมื่อ
ทรงได้ยน
ิ แล้วจึงตรัสว่า “คือยอห์นนั ้นเองที่เราได้ตัดศีรษะ
เสีย ท่าน ได้ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย” 17 ด้วย ว่า เฮ โรด
ได้ใช้คน ไป จับ ยอห์น และ ล่าม โซ่ ขัง คุก ไว้ เพราะ เห็น แก่
นางเฮโรเดีย สภรรยาฟี ลิปน้ องชายของตน ด้วยเฮโรดได้
รับ นางนั ้น เป็น ภรรยาของตน 18 เพราะยอห์น ได้ เคยทูล เฮ
โรดว่า “ท่านผิด พระราชบัญญัติที่รับ ภรรยาของน้ องชาย
มา เป็น ภรรยา ของ ตน” 19 นาง เฮ โร เดีย ส จึง ผูก พยาบาท
ยอห์น และ ปรารถนา จะ ฆ่า ท่าน เสีย แต่ ฆ่า ไม่ได้ 20 เพราะ
เฮโรดยํา เกรงยอห์น ด้วยรู ว่้ า ท่านเป็น คนชอบธรรมและ
บริสุทธิ์จึงได้ ป้องกันท่านไว้ เมื่อเฮโรดได้ยน
ิ คําสัง่ สอนของ
ท่านก็ปฏิบัติตามหลายสิง่ และยินดี รับ ฟัง ท่าน 21 ครัน
้ อยู่
มา วัน หนึ่ ง เป็น โอกาส ดี คือ เป็นวัน ฉลอง วัน กําเนิ ด ของ เฮ
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โรด เฮ โรด ให้ จัดการ เลี้ยง ขุนนาง กับ นาย ทหาร ชัน
้ ผู้ใหญ่
และคนสําคัญๆทัง้ ปวงในแคว้น กาลิ ลี 22 เมื่อบุต รสาวของ
นางเฮโรเดีย สเข้า มาเต้นรํา ทําให้เฮโรดและแขกทัง้ ปวง
ซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกันนั ้นชอบใจ กษั ตริยจึ
์ งตรัสกับหญิง
สาวนั ้นว่า “เธอจะขอสิง่ ใดจากเรา เราก็ จะให้สิ่งนั ้นแก่เธอ
” 23 และ กษั ตริย์ จึง ทรง ปฏิญาณ ตัว ไว้ กับ หญิง สา วนั ้นว่า
“เธอจะขอสิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้สิ่ง นั ้น แก่ เธอจนถึง ครึง่
ราชสมบัติของเรา” 24 หญิงสาวนั ้นจึงออกไปถามมารดาว่า
“ฉั น จะ ขอ สิง่ ใด ดี” มารดา จึง ตอบ ว่า “จง ขอ ศีรษะ ยอห์น
ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา เถิด” 25 ใน ทันใด นั ้น หญิง สาว ก็รีบ เข้า
ไปเฝ้า กษั ตริย์ ทูล ว่า “หม่อมฉั น ขอศีรษะยอห์น ผู้ให้รับ บัพ
ติศ มาใส่ ถาดมาให้ หม่อมฉั น เดีย
๋ วนี้ เพคะ” 26 กษั ตริยทรง
์
เป็นทุกข์นั ก แต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็น
แก่หน้าแขกทัง้ ปวงซึ่งเอนกายลงอยูด้
่ วยกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้
27 ในขณะนั ้นกษั ตริย์จึงรับสัง
่ เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์
นมา เพชฌฆาตก็ ไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 28 เอาศีรษะของ
ยอห์น ใส่ ถาด มา ให้แก่หญิง สาว นั ้น หญิง สา วนั ้นก็ เอา ไป
ให้แก่มารดาของตน 29 เมื่อ สาวกของยอห์นรู้เหตุแล้ว ก็พา
กันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)
ฝ่าย อัคร สาวก พา กัน มา หา พระ เยซู และ ได้ ทูล ถึง
บรรดาการซึ่ง เขาได้ กระทํา และได้สัง่ สอน 31 แล้ว พระองค์
ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุด พัก หาย
เหนื่ อยสัก หน่ อยหนึ่ ง” เพราะว่า มี คนไปมาเป็นอัน มากจน
ไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้
30

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้า พัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน
6:5-13)
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32 พระองค์จึง เสด็จ ลง เรือกับ สาวก ไป ยัง ที่เปลี่ยว
แต่ลําพัง 33 คน เป็นอัน มาก เห็น พระองค์ กับ สาวก กําลัง
ไป และมี หลายคนจํา พระองค์ได้ จึง พากันวิ่งออกจากบ้าน
เมืองทัง้ ปวงไปถึงก่อน และพากัน เฝ้า พระองค์ 34 ครัน
้ พระ
เยซู เสด็จ ขึ้น จาก เรือ แล้ว ก็ทอด พระเนตร เห็น ประชาชน
หมู่ใหญ่ และ พระองค์ ทรง สงสาร เขา เพราะ ว่า เขา เป็น
เหมือนฝูง แกะไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์จึง เริม
่ สัง่ สอนเขาเป็น
35
หลาย ข้อ หลาย ประการ เมื่อ เวลา ล่วง ไป มาก แล้ว พวก
สาวก ของ พระองค์ มา ทูล พระองค์ว่า “ที่ นี่ กันดาร อาหาร
นั ก และบัดนี้ เวลาก็ เย็น ลงมากแล้ว 36 ขอให้ประชาชนไป
เสีย เถิด เพื่อ เขาจะได้ ไปซื้อ อาหารรับ ประทานตามบ้านไร่
บ้านนาที่อยูแถบนี
่
้ เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลย”
37 แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยง
เขาเถิด” เขาทูล พระองค์ว่า “จะให้ พวกข้า พระองค์ ไปซื้อ
อาหารสักสองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั ให้เขารับประทานหรือ”
38 พระองค์ตรัส ตอบ เขา ว่า “พวก ท่าน มี ขนมปั ง อยูกี
่ ่ก้อน
ไปดูซิ ” เมื่อ รู แล
้ ้ว เขาจึง ทูล ว่า “มีขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลา
39
สอง ตัว” พระองค์จึง ตรัสสัง่ พวก สาวก ให้ จัด คน ทัง้ ปวง
ให้ นั ่ง รวม กันที่ หญ้า สด เป็น หมู่ๆ 40 ประชาชน ก็ได้นั ่ง รวม
กัน เป็น หมู่ๆ หมู่ละร้อยคนบ้าง ห้า สิบ บ้าง 41 เมื่อ พระองค์
ทรงรับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็แหงนพระ
พักตร์ดูฟ้า สวรรค์ขอบพระคุณ แล้ว หัก ขนมปัง นั ้น ให้เหล่า
สาวกให้เขาแจกแก่คนทัง้ ปวง และปลาสองตัวนัน
้ พระองค์
ทรง แบ่ง ให้ ทัวก
่ ัน ด้วย 42 เขา ได้ กินอมท
ิ่ ุกคน 43 ส่วน เศษ
ขนมปัง และปลาที่ เหลือ นั ้น เขาเก็บ ไว้ได้ถึง สิบ สองกระบุง
เต็ม 44 และในจํานวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั ้น มีผู้ชาย
ประมาณห้าพันคน
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พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)
45

และ ทันใด นั ้น พระองค์ได้ตรัส ให้เหล่า สาวก ของ
พระองค์ ลง ใน เรือ ข้าม ไปยังอีก ฟาก หนึ่ ง ถึง เมือง เบธ ไซ
ดาก่อน ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชนกลับ บ้าน 46 เมื่อ
พระองค์ ทรง ลา เขา ทัง้ หลาย แล้วก็ เสด็จ ขึ้น ภูเขา เพื่อ
อธิษฐานที่นั ่น 47 เมื่อคํ่าลงแล้ว เรือของเหล่าสาวกอยูก
่ ลาง
48
ทะเล ส่วน พระองค์อยูบน
่ ฝั่ ง แต่ผู้ เดียว
แล้ว พระองค์
ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลําบากเพราะทวน
ลม อยู่ ครัน
้ เวลา สาม ยาม เศษ พระองค์จึง ทรง ดําเนิ น บน
นํ้า ทะเลไปยัง เหล่า สาวก และทรงดําเนิ น ดัง จะเลยเขาไป
49 เมื่อ เหล่า สาวก เห็น พระองค์ ทรง ดําเนิ น บน ทะเล เขา
สําคัญ ว่า ผี แล้ว พากันร้ อง อึง ไป 50 เพราะ ว่า ทุก คน เห็น
พระองค์แล้ว ก็กลัว แต่ใน ทันใด นั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขา
ว่า “จงชื่น ใจเถิด คือ เราเอง อย่า กลัว เลย” 51 พระองค์จึง
เสด็จ ขึ้น ไปหาเขาบนเรือ แล้ว ลมก็ เงียบลง เหล่าสาวกก็
ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์
เรือ
่ งขนมปังนั ้นเขายังไม่เข้าใจ เพราะใจเขายังแข็งกระด้าง
พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้น เยนเนซาเรท (มธ
14:34-36)
53

ครัน
้ ข้าม ฟาก ไป แล้ว เขา จอด เรือ ที่แคว้น เยน เน ซา
เรท 54 เมื่อ ขึ้น จากเรือ แล้ว คนทัง้ ปวงก็ จํา พระองค์ได้ทันที
55 และเขารีบ ไปทัว
่ ตลอดแว่น แคว้น ล้อมรอบ เริม
่ เอาคน
เจ็บ ป่วยใส่แคร่หามมายัง ที่ เขาได้ยน
ิ ข่าวว่า พระองค์อยูนั
่ ้น
56 แล้ว พระองค์ เสด็จ ไป ที่ ไหนๆ ไม่ว่า ใน หมู่บ้าน ใน ตําบล
หรือ ใน เมือง เขา ก็ เอา คน เจ็บ ป่วย มา วาง ตาม ถนน ทูล
อ้อนวอนขอพระองค์ โปรดให้ คนเจ็บ ป่วยแตะต้องแต่ ชาย
ฉลองพระองค์ และผู้ใดได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วย
ทุกคน
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ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
ครัง้ นั ้น พวก ฟา ริสีกับ พวก ธร รมา จาร ย์บาง คน ซึ่ง
ได้ มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม พา กัน มา หา พระองค์ 2 เมื่อ เขา
ได้เห็น เหล่า สาวก ของ พระองค์ บาง คน รับ ประทาน อาหาร
ด้วยมือ ที่ เป็น มลทิน คือมือ ที่ไม่ ได้ล้างก่อน เขาก็ ถือว่า ผิด
3 เพราะ ว่า พวก ฟา ริสีกับ พวก ยิวทัง
้ สิน
้ ถือ ตาม ประเพณี
สืบทอด มา จาก บรรพบุรุษ ว่า ถ้า มิได้ล้าง มือ ตาม พิธี โดย
เคร่งครัด เขาก็ไม่รับ ประทานอาหารเลย 4 และเมื่อ เขามา
จากตลาด ถ้ามิได้ล้างก่อน เขาก็ไม่รับประทานอาหาร และ
ธรรมเนี ย มอื่นๆอีก หลายอย่างเขาก็ถือ คือ ล้างถ้วย เหยือก
ภาชนะ ทอง สัมฤทธิ์ และ โต๊ะ 5 พวก ฟา ริสีกับ พวก ธร รมา
จาร ย์ จึง ทูล ถาม พระองค์ว่า “ทําไม พวก สาวก ของ ท่าน ไม่
ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่รับ
ประทาน อาหาร โดย มิได้ล้าง มือ เสียก่อน” 6 พระองค์ตรัส
ตอบเขาว่า “อิส ยาห์ได้พยากรณ์ ถึง พวกเจ้า คนหน้า ซื่อ ใจ
คดก็ถูก ตามที่ได้เขียนไว้ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้ เกียรติเราด้วย
ริม ฝีปาก ของ เขา แต่ใจ ของ เขา ห่าง ไกล จาก เรา 7 เขา
นมัสการ เรา โดย หา ประโยชน์ มิได้ ด้วย เอา บท บัญญัติของ
มนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน’ 8 เจ้าทัง้ หลายละ
พระบัญญัติของพระเจ้า และกลับ ไปถือ ตามประเพณี ของ
มนุษย์ คือ การล้างถ้วยเหยือก และสิงอ
ื ๆเช่น นี้ อีกหลาย
่ ่น
สิง่ เจ้าทัง้ หลายก็ ทํา อยู”่ 9 พระองค์ตรัส แก่ เขาว่า “เหมาะ
จริงนะ ที่เจ้าทัง้ หลายได้ละทิง้ พระบัญญัติของพระเจ้า เพื่อ
จะ ได้ ถือ ตาม ประเพณี ของ พวก ท่าน 10 เพราะ โมเสส ได้
สัง่ ไว้ว่า ‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน’ และ ‘ผู้ใดด่า
แช่งบิ ดามารดา ผู้นั ้น ต้องถูก ปรับ โทษถึง ตาย’ 11 แต่พวก
เจ้า กลับ สอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่า “สิ่ง ใดของ
1
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ข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็น ประโยชน์ แก่ท่าน สิ่ง นั ้น เป็น โกระบัน” ’
แปล ว่า เป็น ของ ถวาย แล้ว 12 เจ้า ทัง้ หลาย จึง ไม่อนุญาต
ให้ผู้นั ้น ทํา สิง่ ใดต่อ ไป เป็นที่ ชว
่ ยบํา รุ งบิ ดามารดาของตน
13 เจ้า ทัง
้ หลาย จึง ทําให้ พระ วจนะ ของ พระเจ้า เป็น หมัน
ไปด้วยประเพณี ของพวกท่านซึ่ง พวกท่านได้ สอนไว้ และ
สิงอ
ื ๆ เช่น นี้ อีก หลาย สิง่ เจ้า ทัง้ หลาย ก็ ทํา อยู”่ 14 แล้ว
่ ่น
เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกประชาชนทัง้ หลายเข้ามาก็ตรัสกับ
เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงฟัง เราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มีสิ่ง
ใด ภายนอก ที่เข้า ไป ภายใน มนุษย์ จะ กระทํา ให้มนุษย์เป็น
มลทิน ได้ แต่สิ่ง ซึ่ง ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่ง นั ้น แหละ
กระทํา ให้มนุษย์เป็น มลทิน 16 ใคร มีหูฟังได้ จง ฟัง เถิด”
17 ครัน
้ พระองค์ได้เสด็จ เข้าไป ใน เรือน พ้น ประชาชน แล้ว
เหล่า สาวก ของ พระองค์ก็ได้ทูล ถาม พระองค์ ถึง คํา อุปมา
นั ้น 18 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ถึง ท่าน ทัง้ หลาย ก็ ยัง
ไม่เข้า ใจ หรือ ท่าน ยัง ไม่เห็น หรือ ว่า สิง่ ใดๆ แต่ ภายนอก
ที่เข้า ไป ภายใน มนุษย์ จะ กระทํา ให้มนุษย์เป็น มลทิน ไม่ได้
19 เพราะ ว่า สิง
่ นั ้นมิได้เข้า ใน ใจ แต่ลง ไป ใน ท้อง แล้วก็
ถ่ายออกลงส้วมไป ทําให้อาหารทุก อย่างปราศจากมลทิน”
20 พระองค์ตรัสว่า “สิ่ง ที่ ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่ง นั ้น
แหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์
คือ จากใจมนุษย์ มีความคิด ชัว่ ร้าย การล่วงประเวณี การ
ผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความ
ชัว่ การ ล่อลวง เขา ราคะ ตัณหา อิจฉา ตา ร้อน การ หมิน
่
23
ประมาท ความเย่อ หยิง่ ความโฉด
สารพัด การชัวน
่ ี้เกิ
ดมาจากภายใน และทําให้มนุษย์เป็นมลทิน”
ทรง รักษา ลูกสาว ของ หญิง ชาติซีเรียฟี นิ เซีย ที่ถูกผีสิง
(มธ 15:21-28)
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พระองค์จึง ทรงลุก ขึ้น จากที่ นั่น ไปยัง เขตแดนเมืองไท
ระ และ เมือง ไซ ดอน แล้ว เข้าไป ใน เรือน แห่ง หนึ่ ง ประสงค์
จะ มิให้ผู้ใด รู ้ แต่พระองค์จะ ซ่อน อยูมิ
่ ได้ 25 เพราะ ผู้ หญิง
คน หนึ่ ง ซึ่งมี ลูกสาว ที่มีผีโสโครก สิง เมื่อ ได้ยน
ิ ข่าว ถึง
พระองค์ก็มากราบลงที่ พระบาทของพระองค์ 26 ผู้หญิง นั ้น
เป็น ชาว กรีก ชาติซีเรียฟี นิ เซีย และ นาง ทูล อ้อนวอน ขอ
พระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซูตรัส
แก่นางนั ้นว่า “ให้พวกลูกกินอม
ิ่ เสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอา
อาหารของลูกโยนให้แก่สุนัข ก็ไม่ควร ” 28 แต่นางทูล ตอบ
พระองค์ว่า “จริงด้วย พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัข ที่อยูใต้
่ โต๊ะ
นั ้นย่อมกินเดนอาหารของลูก” 29 แล้วพระองค์ ตรัสแก่ นาง
ว่า “เพราะเหตุ ถ้อยคํา นี้ จงกลับ ไปเถิด ผีออกจากลูกสาว
ของเจ้าแล้ว” 30 ฝ่ายหญิงนั ้นเมื่อไปยังเรือนของตน ได้เห็น
ลูกนอนอยูบ
่ นที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
ต่อ มา พระองค์ จึง เสด็จ จาก เขตแดน เมือง ไท ระ และ
เมืองไซดอน ดําเนิ น ตามทางแคว้น ทศบุรี มายัง ทะเลกาลิ
ลี 32 เขาพาชายหู หนวกพูด ติด อ่างคนหนึ่ ง มาหาพระองค์
แล้วทูล อ้อนวอนขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์ บนคนนั ้น
33 พระองค์จึง ทรง นํา คน นั ้น ออก จาก ประชาชน ไป อยูต่
่ าง
หาก ทรง เอา นิว
้ พระหัตถ์ ยอน เข้า ที่หูของ ชาย ผู้นั ้น และ
ทรงบ้วนนํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์จิ้ม แตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล้ว
พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัย
ตรัสแก่คนนั ้นว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดออก” 35 แล้ว
ใน ทันใด นั ้น หู คน นั ้นก็ปกติ สิ่ง ที่ ขัดลน
ิ้ นั ้นก็ หลุด และ เขา
พูด ได้ชัด 36 พระองค์ทรง ห้าม ปราม คน ทัง้ หลาย มิให้แจ้ง
31
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ความนี้ แก่ผู้ใดเลย แต่พระองค์ยิง่ ทรงห้ามปรามพวกเขา
เขาก็ ยงิ่ เล่า ลือ ไปมาก 37 พวกเขาก็ ประหลาดใจเหลือ เกิน
พูดกันว่า “พระองค์ทรงกระทํา ล้วนแต่ดีทัง้ นั ้น ทรงกระทํา
คนหูหนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้”

8
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)
คราวนั ้น เมื่อ ฝูง ชนพากัน มามากมายและไม่มีอาหาร
กิน พระ เยซูจึง ทรง เรียก เหล่า สาวก ของ พระองค์ มา ตรัส
แก่ เขา ว่า 2 “เรา สงสาร คน เหล่า นี้ เพราะ เขา ค้าง อยู่ กับ
เราได้ สามวัน แล้ว และไม่มีอาหารจะกิน 3 ถ้า เราจะให้ เขา
กลับ ไปบ้านเมื่อ ยัง อดอาหารอยู่ เขาจะหิวโหยสิน
้ แรงตาม
ทาง เพราะ ว่า บาง คน มา ไกล” 4 เหล่า สาวก ของ พระองค์
จึง ทูล ตอบพระองค์ว่า “ในถิน
่ ทุรกัน ดารนี้ จะหาอาหารให้
เขากินอม
ิ่ ได้ที่ไหน ” 5 พระองค์ตรัส ถามเขาว่า “พวกท่านมี
ขนมปังกี่ก้อน” เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อน” 6 พระองค์จึงตรัสสงั ่
ประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนนั ้น
ทรงขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกให้เขาแจก
เหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชน 7 และเขามีปลาเล็กๆอยูบ้
่ าง
พระองค์จึง ขอบ พระ คุณ แล้ว สัง่ ให้ เอา ปลา นั ้น แจก ด้วย
8 คนทัง
้ ปวงได้ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และเศษอาหารที่ เหลือนั ้น
9
เขาเก็บได้เจ็ดกระบุง คนที่รบ
ั ประทานนั ้นมีประมาณสี่พัน
แล้วพระองค์ตรัสสงั ่ ให้เขาไป
1

พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยว
กับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)
10 ในทันใดนั ้น พระองค์ก็เสด็จ ลงเรือกับ เหล่า สาวกของ
พระองค์ มาถึง เขตเมืองดาลมานูธา 11 พวกฟาริสีออกมา
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และเริม
่ โต้เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์แสดงหมายสําคัญ
จาก ฟ้า สวรรค์ หมาย จะ ทดลอง พระองค์ 12 พระองค์ทรง
ถอน พระทัย แล้ว ตรัสว่า “คนยุคนี้ แสวงหา หมาย สําคัญ
ทําไม เราบอกความจริง แก่เจ้าทัง้ หลายว่า จะไม่ โปรดให้
หมาย สําคัญ แก่ คน ยุคนี้” 13 แล้ว พระองค์ เสด็จ ไป จาก
เขา และ ลง เรือ ข้าม ฟาก ไป อีก 14 ฝ่าย เหล่า สาวก ลืม เอา
ขนมปัง ไป และ ใน เรือ เขา มี ขนมปัง อยู่ ก้อน เดียว เท่านั ้น
15 พระองค์ทรงกําชับเหล่าสาวกว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อ
แห่ง พวกฟาริสีและเชื้อ แห่ง เฮโรดให้ดี ” 16 เหล่าสาวกจึง
ปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปัง” 17 เมื่อพระเยซู
ทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากัน
และ กัน ถึง เรือ
่ ง ไม่มีขนมปัง ท่าน ยัง ไม่รู และ
้
ไม่เข้า ใจ หรือ
ใจของท่านยัง แข็ง กระด้างหรือ 18 มีตาแล้ว ยัง ไม่เห็น หรือ
มีหูแล้ว ยัง ไม่ได้ยิน หรือ ท่านทัง้ หลายจํา ไม่ได้หรือ 19 เมื่อ
เราหัก ขนมปัง ห้า ก้อนให้แก่คนห้า พัน คนนั ้น ท่านทัง้ หลาย
เก็บ เศษ ที่ เหลือ นั ้น ได้กี่กระบุง ” เขา ทูล ตอบ พระองค์ว่า
“ได้สิบสองกระบุง” 20 “เมื่อแจกขนมปังเจ็ดก้อนให้แก่คนสี่
พันคนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่กระบุง” เขาทูล
ตอบว่า “ได้เจ็ ดกระบุง” 21 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขาว่า “เป็น
ไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ”
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา

22 พระองค์จึงไปยังเมืองเบธไซดา

เขาพาชายตาบอดคน
หนึ่ งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้อง
คนนั ้น 23 พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง
เมื่อ ได้ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ตาคนนั ้น และวางพระหัตถ์ บน
เขาแล้ว พระองค์จึง ตรัส ถามเขาว่า เขาเห็น สิง่ ใดบ้างหรือ
ไม่ 24 คนนั ้น เงยหน้า ดูแล้วทูล ว่า “ข้า พระองค์ แลเห็น คน
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เหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา” 25 พระองค์จึงวางพระหัตถ์ บน
ตาเขาอีก แล้ว ให้ เขาเงยหน้า ดู และตาของเขาก็ หายเป็น
ปกติ แลเห็นคนทัง้ หลายได้ชัดเจน 26 พระองค์จึงตรัสสัง่ คน
นั ้น ให้กลับ ตรงไปยังบ้า นของตน แล้ วกําชับ ว่า “อย่า เข้าไป
ในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมืองนั ้นฟังเลย”
การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)

27 พระเยซูได้เสด็จ กับ เหล่า สาวกของพระองค์

ออกไปยัง
เมือง ต่างๆ ใน แขวง ซี ซา รียา ฟีลิ ป ปี เมื่อ อยู่ ตาม ทาง นั ้น
พระองค์ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า “คนทัง้ หลายพูดกันว่า เรา
เป็นผู้ใด” 28 เขาทูลตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศ
มา แต่บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่นว่า เป็น คนหนึ่ ง ใน
พวกศาสดาพยากรณ์ ” 29 พระองค์จึง ตรัส ถามเขาว่า “ฝ่าย
พวก ท่าน เล่า ว่า เรา เป็น ผู้ใด ” เป โตร ทูล ตอบ พระองค์ว่า
“พระองค์ทรง เป็น พระ คริสต์” 30 แล้ว พระองค์ ทรง กําชับ
ห้าม เหล่า สาวก ไม่ให้บอก ผู้ ใด ถึง พระองค์ 31 พระองค์จึง
ทรง เริม
่ กล่าว สอน สาวก ว่า บุตรม นุษย์ จะ ต้อง ทน ทุกข์
ทรมาน หลาย ประการ พวก ผู้ใหญ่ พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ
พวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ จะต้อง
ถูก ประหารชีวต
ิ แต่ในวันที่ สามพระองค์ จะทรงเป็น ขึ้น มา
ใหม่ 32 คํา เหล่า นี้ พระองค์ตรัสอย่างเปิด เผย ฝ่ายเปโตรจึง
จับพระองค์ แล้วเริมท
่ ูลห้ามพระองค์ 33 พระองค์จึงทรงหัน
พระ พักตร์ดูเหล่า สาวก ของ พระองค์ แล้ว ทรง ติ เป โต ร ว่า
“อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพ
ระดําริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์”
ยอมแบกกางเขนหรือมีความละอายในการติดตามพระ
เยซู (มธ 16:24-27; ลก 9:23-26)
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34 และเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวก

ของพระองค์ให้เข้า มาแล้ว จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่
จะตามเรามา ให้ผู้นั ้น เอาชนะตัว เอง และรับ กางเขนของ
ตน แบก และ ตาม เรา มา 35 เพราะ ว่า ผู้ ใด ใคร่ จะ เอา ชีวต
ิ
รอด ผู้นั ้น จะเสีย ชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสีย ชีวต
ิ เพราะเห็น แก่ เรา
และข่าวประเสริฐ ผู้นั ้น จะได้ชีวิต รอด 36 เพราะถ้า ผู้ ใดจะ
ได้สิ่ง ของ สิน
้ ทัง้ โลก แต่ต้อง สูญ เสีย จิต วิญญาณ ของ ตน
ผู้นั ้น จะ ได้ประโยชน์ อะไร 37 เพราะ ว่า ผู้ นั ้น จะ นํา อะไร ไป
แลกเอาจิต วิญญาณของตนกลับ คืน มา 38 เหตุฉะนั ้น ถ้า
ผู้ ใดมี ความอายเพราะเราและถ้อยคํา ของเราในชัว่ อายุนี้
ซึ่ง ประกอบ ด้วย การ ล่วง ประเวณี และ การ ผิด บาป บุตรม
นุษย์ก็จะ มี ความ อาย เพราะ ผู้นั ้น ใน เวลา เมื่อ พระองค์ จะ
เสด็จ มาด้วยสง่า ราศีแห่งพระบิดาของพระองค์ และด้วย
เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ”์

9
36)

การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-

พระองค์ยัง ตรัส แก่ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ ยืน อยูที
่ ่ นี่ มีบางคนที่ จะไม่รู รส
้
ความตายจนกว่า จะได้เห็ นอาณาจักรของพระเจ้า มาด้วย
ฤทธา นุภาพ ” 2 ครัน
้ ล่วง ไป ได้ หก วัน แล้ว พระ เยซูทรง
พา เป โตร ยาก อบ และ ยอห์ นขึ้ นภู เขา สูง แต่ลําพัง แล้ว
พระ กาย ของ พระองค์ก็เปลี่ยน ไป ต่อ หน้า เขา 3 และ ฉลอง
พระองค์ก็ส่อง ประกาย ขาว ดุจ หิมะ จะ หา ช่าง ฟอกผ้า ทัว่
แผ่น ดิน โลกฟอกให้ ขาวอย่างนั ้นก็ไม่ ได้ 4 แล้ว เอลี ยาห์ กับ
โมเสสก็ ปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า นั ้น และเฝ้า สนทนากับ
1
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พระ เยซู 5 ฝ่าย เป โตร ทูล พระ เยซูว่า “พระ อาจารย์เจ้าข้า
ซึ่ง เรา อยูที
่ ่ นี่ ก็ดี ให้พวก ข้า พระองค์ ทํา พลับพลา สามหลัง
สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสส หลัง หนึ่ ง สําหรับ
เอ ลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง” 6 ที่เป โต รพูดอย่างนั ้นก็ เพราะ ไม่รู จะ
้
ว่า อย่างไร ด้วย เขา ทัง้ หลาย กํา ลัง กลัวนัก 7 แล้ว มี เมฆ
มาปกคลุม เขาไว้ และมี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า
“ท่านผู้นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา จงฟัง ท่านเถิด” 8 ทันใดนั ้น
เมื่อ สาวกแลดู รอบก็ไม่เห็น ผู้ใด เห็น แต่พระเยซูทรงอยู่ กับ
เขา 9 เมื่อ กําลัง ลง มา จาก ภูเขา พระองค์ตรัส กําชับ เหล่า
สาวกไม่ให้นําสิง่ ที่ได้เห็นนั ้นไปบอกแก่ผู้ใดเลย จนกว่าบุตร
มนุษย์ จะ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย 10 เหตุการณ์ นั ้น เหล่า
สาวก ก็เก็ บงํา ไว้ แต่ซัก ถา มกันว่า ที่ตรัสว่า จะ เป็น ขึ้น มา
จาก ความ ตาย นั ้น จะ หมายความ ว่า อย่างไร 11 เขา จึง ทูล
ถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์ จึง ว่า เอลี ยาห์
จะต้องมาก่อน” 12 พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า “เอลี ยาห์ ต้อง
มาก่อนจริง และทําให้สิ่ง ทัง้ ปวงคืน สู่ สภาพเดิม อนึ่ งมี คํา
เขียน ไว้ อย่าง ไรถึงบุ ตรม นุษย์ว่า พระองค์จะ ต้อง ทน ทุกข์
เวทนา หลาย ประการ และ คน จะ ดู หมิน
่ ละทิง้ พระองค์เสีย
13 แต่เรา บอก แก่ ท่าน ทัง
้ หลาย ว่า เอ ลี ยาห์ นั ้น ได้ มา แล้ว
และ ซึ่ง เขา ใคร่ จะ ทํา แก่ ท่าน อย่างไร เขา ก็ได้กระทํา แล้ว
ตามที่มีคําเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน”
อัคร สาวก เก้า คน ที่ ขาด ฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก
9:37-42)
14 เมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวก ก็ทอดพระเนตร
เห็น ฝูง ชน เป็นอัน มาก อยู่ ล้อม รอบ เขา และ พวก ธร รมา
จารย์ กําลัง ซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดนั ้น เมื่อ บรรดา
ประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนั ก จึงวิง่ เข้ามาเคารพ
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พระองค์ 16 พระองค์จึง ตรัส ถามพวกธรรมาจารย์ว่า “ท่าน
ซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใด” 17 มีคนหนึ่ งในหมู่
ประชาชนทูลตอบว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พาบุตร
ชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผีใบ้เข้าสิง 18 ผีพา
เขา ไป ที่ ไหนๆ ก็ทําให้ล้ม ชักดน
ิ้ ไป มีอาการ นํ้าลาย ฟูม ปาก
และ ขบ เขี้ยว เคี้ยว ฟัน แล้วก็อ่อน ระโหย ข้า พระองค์ได้ขอ
เหล่า สาวก ของ พระองค์ให้ขับ ผี นั ้น ออก เสีย แต่เขา ขับ ให้
ออกไม่ได้ ” 19 พระองค์จึง ตรัส แก่ คนนั ้นว่า “โอ คนในยุค ที่
ขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่ กับ เจ้า นานเท่าใด เราจะต้อง
อดทนกับเจ้านานเท่าใด จงพาเด็กนั ้นมาหาเราเถิด” 20 เขา
ก็ พา เด็ก นั ้น มา หา พระองค์ และ เมื่อ เห็น พระองค์แล้ว ใน
ทันใดนั ้น ผี นั้น จึง ทํา ให้ เขาชักล้ มลงกลิง้ เกลือกที่ดิน มีน้าํ
ลายฟูมปาก 21 พระองค์จึงตรัสถามบิดานนว
ั ้ ่า “เป็นอย่างนี้
มานานสัก เท่าไร” บิดาทูล ตอบว่า “ตัง้ แต่เป็น เด็ก เล็กๆมา
22 และผีก็ทําให้เด็กตกในไฟและในนํ้าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสีย
ให้ตาย แต่ถ้า พระองค์ สามารถ ทําได้ ขอ โปรด กรุ ณา และ
ช่วยเราเถิด” 23 พระเยซูจึง ตรัส แก่บิดานนว
ั ้ ่า “ถ้า ท่านเชื่อ
ได้ ใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิง่ ” 24 ทันใดนั ้น บิดาของเด็กก็รอ
้ ง
ทูลด้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้า พระองค์เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ที่ข้า
พระองค์ ยงั ขาดความเชื่อ นั ้น ขอพระองค์ ทรงโปรดช่วยให้
เชื่อ เถิด” 25 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนกําลัง
วิง่ เข้า มา พระองค์ตรัส สําทับ ผี โสโครก นั ้นว่า “อ้าย ผีใบ้หู
หนวก เราสัง่ เจ้า ให้ ออกมาจากเขา อย่า ได้กลับ เข้า สิง เขา
อีก เลย” 26 ผีนั ้น จึง ร้อง อื้ออึง ทําให้ เด็ก นั ้น ชักดน
ิ้ เป็นอัน
มาก แล้ว ก็ออก มา เด็ก นั ้นก็แน่ นงิ่ เหมือน คน ตาย จน มี
หลายคนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว” 27 แต่พระเยซูทรงจับ มือ
พยุง เด็ก นั ้น เด็ก นั ้นก็ ยืน ขึ้น 28 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ใน
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เรือนแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์ มาทูล ถามพระองค์ เป็น
ส่วน ตัวว่า “เหตุไฉน พวก ข้า พระองค์ ขับ ผี นั ้น ออก ไม่ได้ ”
29 พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้ จะขับ ให้ออกไม่ได้เลย
เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร”
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึง การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ น
คืนพระชนม์ (มธ 17:22-23; ลก 9:43-45)
30 พระองค์กับ เหล่า สาวกจึง ออกไปจากที่นั ่น ดําเนิ น ไป
ใน แคว้น กา ลิ ลี แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะ ให้ผู้ใด รู ้ 31 ด้วย
ว่าพระองค์ตรัสพรํา่ สอนสาวกของพระองค์ว่า “บุตรมนุษย์
จะต้องถูก มอบไว้ ในเงื้อมมือ ของคนทัง้ หลาย และเขาจะ
ประหารท่านเสีย เมื่อ ประหารแล้ว ในวันที่ สามท่านจะเป็น
ขึ้น มาใหม่” 32 แต่ถ้อยคํา นี้ เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน
้ จะ
ทูลถามพระองค์ก็เกรงใจ
สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
33 พระองค์จึง เสด็จ มายัง เมือง คา เป อร นา อุม และ เมื่อ
เข้าไปในเรือนแล้ว พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า “เมื่อมา
ตามทางนั ้น ท่านทัง้ หลายได้โต้แย้งกันด้วยข้อความอันใด”
34 เหล่าสาวกก็ นิ่ง อยู่ เพราะเมื่อ มาตามทางนั ้น เขาได้ เถียง
กันว่า คนไหนจะเป็น ใหญ่ กว่า กัน 35 พระองค์ได้ประทับนงั ่
แล้วทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั ้นมาตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ใด
ใคร่จะได้ เป็นคนต้น ก็ให้ผู้นั ้นเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้รับ
ใช้ของคนทัง้ ปวง” 36 พระองค์จึง ทรงเอาเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง
มาให้ ยน
ื ท่ามกลางเหล่า สาวก แล้ว ทรงอุม
้ เด็ก นั ้น ไว้ ตรัส
37
แก่เหล่าสาวกว่า “ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ คนหนึ่ งใน
นามของเรา ผู้นั ้นก็ รบ
ั เรา และผู้ ใดได้ รบ
ั เรา ผู้นั ้นก็มิใช่รับ
เรา แต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา”
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ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
ยอห์น จึง ทูล พระองค์ว่า “พระ อาจารย์เจ้าข้า พวก ข้า
พระองค์ได้เห็น คนหนึ่ ง ขับ ผี ออกโดยพระนามของพระองค์
ซึ่ง คนนั ้นมิได้ตามพวกเรามา และพวกข้า พระองค์ได้ห้าม
เขา เพราะ เขา มิได้ตามพ วก เรา มา” 39 พระ เยซูจึง ตรัสว่า
“อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ไม่มีผู้ใดจะกระทํา การอัศจรรย์
ในนามของเรา แล้วอีกประเดีย
๋ วหนึ่ งอาจกลับพูดประณาม
40
เรา
เพราะผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้เรา ผู้นั ้นก็ เป็น ฝ่ายเรา
41
แล้ว
เพราะเราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ใดจะเอานํ้า
ถ้วยหนึ่ งให้พวกท่านดื่มในนามของเรา เพราะท่านทัง้ หลาย
เป็นฝ่ายพระคริสต์ ผู้นั ้นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้
38

ทรงเตือนถึงนรก
แต่ผู้ใด จะ ทํา ผู้ เล็ก น้ อย เหล่า นี้ คน หนึ่ ง ที่ เชื่อ ใน เรา
ให้หลง ผิด ถ้า เอา หิน โม่ ก้อน ใหญ่ ผูก คอ ผู้ นั ้น ถ่วง เสีย ใน
ทะเล ก็ดี กว่า 43 และ ถ้า มือ ของ ท่าน ทําให้ ท่าน หลง ผิด
จงตัดมัน ทิง้ เสีย ซึ่ง จะ เข้า สู่ชีวิตด้ว ยมือด้ วนยังดี กว่า มี
สอง มือ และ ต้อง ตก นรก ใน ไฟ ที่ไม่มีวันดับ 44 ใน ที่ นั ้น
ตัว หนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับ เลย 45 ถ้า เท้า ของท่าน
ทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง้ เสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้า
ด้วนยังดี กว่า มีเท้า สองเท้า และต้องถูก ทิง้ ลงในนรกในไฟ
ที่ไม่มีวันดับ 46 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย
47 ถ้า ตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควัก ออกทิง
้ เสีย ซึ่ง
จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยตาข้างเดียวยังดี กว่า
มี สองตา และต้องถูก ทิง้ ในไฟนรก 48 ในที่ นั ้น ตัว หนอน
ก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 49 ด้วยว่าคนทัง้ ปวงจะต้องถูก
ชําระด้วยไฟ และเครือ
่ งบูชาทุก อย่างจะต้องถูก ชําระด้วย
50
เกลือ
เกลือ เป็น ของดี แต่ถ้า เกลือ หมดรสเค็ม แล้ว จะ
42
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ทําให้กลับเค็มอี กอย่างไรได้ ท่านทัง้ หลายจงมีเกลือ ในตัว
และจงอยูส
่ งบสุขซึ่งกันและกัน”

10
คําบัญชาของพระเยซูเกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32;
19:1-9; ลก 16:18; 1 คร 7:10-15)
1 ฝ่าย พระองค์ได้ทรง ลุก ขึ้น เสด็จ จาก ที่นั ่น เข้า ใน
เขตแดนแคว้น ยู เดีย ไปตามทางแม่น้ํา จอร์แดนฟากข้าง
โน้ น และ ประชาชน พา กัน มา หา พระองค์อีก พระองค์จึง
ตรัสสัง่ สอนเขาอีก ตามที่พระองค์ทรงเคยสอนนั ้น 2 พวก
ฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า “ผู้ชายจะหย่า
ภรรยา ของ ตน เป็นการ ถูก ต้อง ตามพ ระ ราช บัญญัติหรือ
ไม่ ” 3 พระองค์ตรัส ถาม เขา ว่า “โมเสส ได้บัญญัติไว้ว่า
อย่างไร” 4 เขาทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทําหนั งสือหย่า
ภรรยาแล้วก็ หย่า ให้” 5 พระเยซูจึง ตรัส ตอบเขาว่า “โมเสส
ได้เขีย นข้อบังคับนน
ั ้ เพราะ เหตุ ใจ พวก เจ้า แข็ง กระด้าง
6 แต่ตัง
้ แต่เดิม สร้าง โลก ‘พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง พวก เขา ให้
เป็น ชายและหญิง 7 เพราะเหตุ นี้ผู้ชายจะจากบิดามารดา
ของ เขา จะ ไป ผูกพัน อยู่ กับ ภรรยา 8 และ เขา ทัง้ สอง จะ
เป็นเนื้ ออันเดียวกัน’ เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออัน
เดียวกัน 9 เหตุฉะนั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ผูก พันกัน แล้ว
อย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลย” 10 เมื่อเข้าไปในเรือน
แล้วเหล่าสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์อีกถึงเรือ
่ งนั ้น
11 พระองค์จึง ตรัส กับ เขา ว่า “ถ้า ผู้ ใด หย่า ภรรยา ของ ตน
แล้ว ไปมี ภรรยาใหม่ ผู้นั ้นก็ได้ผิด ประเวณี ต่อ เธอ 12 และ
ถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั ้นก็ผิด
ประเวณี ”
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จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15; ลก 18:15-17)
13 ขณะ นั ้น เขา พา เด็ก เล็กๆ มา หา พระองค์ เพื่อ จะ
ให้พระองค์ทรง ถูก ต้อง ตัว เด็ก นั ้น แต่เหล่า สาวก ก็ ห้าม
ปรามคนที่ พาเด็ก มานั ้น 14 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
ดัง นั ้นก็ไม่พอพระทัย จึง ตรัส แก่เหล่าสาวกว่า “จงยอมให้
เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักร
ของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั ้น 15 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ผู้หน่งึ ผู้ ใดมิได้รับ อาณาจักร
ของพระเจ้า เหมือนเด็ก เล็กๆ ผู้นั ้น จะเข้า ในอาณาจักรนัน
้
16
ไม่ได้ ”
แล้ว พระองค์ ทรง อุม
้ เด็ก เล็กๆ เหล่า นั ้น วาง
พระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)
เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ออก ไป ตาม ทาง มีคน หนึ่ ง
วิง่ มา หา พระองค์คุก เข่า ลง ทูล ถาม พระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะ กระทํา ประการ ใด จึง จะ
ได้ชีวิตนิ รัน ดร์ เป็น มรดก” 18 พระ เยซูตรัส ถาม คน นั ้นว่า
“ท่าน เรียก เรา ว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มีใคร ประเสริฐ เว้น แต่
พระเจ้า องค์เดียว 19 ท่านรู ้จัก พระบัญญัติแล้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า
ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น
พยานเท็จ อย่าฉ้ อเขา จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน’ ”
20 คน นั ้น จึง ทูล ตอบ พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้อ เหล่า
นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ตัง้ แต่เป็น เด็ก มา” 21 พระเยซูทรง
เพ่งดู คนนั ้น ก็ทรงรัก เขา แล้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง ขาด
อยูสิ
่ ่งหนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่งท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้
คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงแบก
กางเขน และตามเรามา” 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ คํานั ้นก็เสียใจ แล้
วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
17
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คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ

23 พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวก

ของ พระองค์ว่า “คน มัง่ มีจะเข้า ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า
ก็ ยาก นั กหนา” 24 เหล่า สาวก ก็ ประหลาด ใจ ด้วย คํา ตรัส
ของพระองค์ และพระเยซู ตรัส แก่ เขาอีกว่า “ลูก เอ๋ย คนที่
วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยาก
นั กหนา 25 ตัวอูฐ จะ ลอด รู เข็ มก็ ง่าย กว่า คน มังม
่ ีจะเข้า
ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า” 26 เหล่า สาวก ก็ ประหลาด ใจ
ยิง่ นั ก จึง พูดกันว่า “ถ้า อย่าง นั ้น ใคร จะ รอด ได้” 27 พระ
เยซูทอดพระเนตรเหล่า สาวกแล้ว ตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ ม
เป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั ้นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้า
ทรง กระทํา ให้เป็น ไป ได้ทุก สิง่ ” 28 ฝ่าย เป โต ร จึง เริมท
่ ูล
พระองค์ว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ สละ สิง่ สารพัด
และ ได้ติด ตามพ ระ องค์มา ” 29 พระ เยซูตรัส ตอบ ว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดได้สละบ้าน หรือพีน
่ ้ องชาย
หญิง หรือบด
ิ ามารดา หรือภรรยา หรือบุตร หรือที่ดิน เพราะ
เห็น แก่ เราและข่าวประเสริฐ นั ้น 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้น จะได้ รบ
ั
ตอบแทนร้อยเท่า คือบ้าน พีน้
่ องชายหญิง มารดา บุตรและ
ที่ดิน ทัง้ จะถูก การข่มเหงด้วย และในโลกหน้า จะได้ชีวิตนิ
รัน ดร์ 31 แต่มีหลายคนที่ เป็น คนต้น จะต้องกลับ ไปเป็น คน
สุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น”
ทรง พยากรณ์ ถึง การ สิน
้ พระชนม์ และ การ ฟื้ น คืนชีพ
ของพระเยซู (มธ 20:17-19; ลก 18:31-33)
32

เมื่อ กําลัง เดิน ทาง จะ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระ
เยซูก็เสด็จนําหน้าเขา ฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาด
ใจ และ ขณะ ที่ เขา ตาม มา ก็หวาด กลัว พระองค์จึง ทรง
เรียกสาวกสิบ สองคนอีก แล้ว เริม
่ ตรัส สําแดงให้ เขาทราบ
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ถึง เหตุการณ์ ซึ่ง จะ เกิด แก่พระองค์นั ้น 33 ว่า “ดูเถิด เรา
ทัง้ หลาย จะ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ เขา จะ มอบ บุตร
มนุษย์ไว้กับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขา
เหล่า นั ้น จะปรับ โทษท่านถึง ตาย และจะมอบท่านไว้กับ คน
ต่างชาติ 34 คนต่างชาตินั ้นจะเยาะเย้ยท่าน จะเฆี่ยนตีท่าน
จะถ่มน้าํ ลายรดท่าน และจะฆ่าท่านเสีย และวันที่สามท่าน
จะเป็นขึ้นมาใหม่”
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
ฝ่าย ยาก อบ กับ ยอห์น บุตร ชาย ของ เศเบ ดี เข้า มา
ทูล พระองค์ว่า “พระ อาจารย์เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ สอง
ปรารถนา จะ ขอ ให้พระองค์ทรง กระทํา ตาม คําขอ ของ ข้า
พระองค์” 36 พระองค์จึง ตรัส ถาม เขา ว่า “ท่าน ทัง้ สอง
ปรารถนา จะ ให้ เรา ทํา สิง่ ใด ให้ท่าน ” 37 เขา จึง ทูล ตอบ
พระองค์ว่า “เมื่อ พระองค์ จะ ทรง สง่า ราศีนั ้น ขอ ให้ข้า
พระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์
คน หนึ่ ง” 38 พระ เยซูจึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ที่ท่าน ขอ นั ้น ท่าน
ไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่ง เราจะดื่มนั น
้ ท่านจะดื่ม ได้หรือ และบัพ ติศ
มานั ้นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ” 39 เขาทัง้ สองทูลตอบ
พระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า” พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วย
ซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มก็จริง และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่
เราจะรับก็จริง 40 แต่ที่จะนั ่ง ข้างขวาและข้างซ้ายของเรา
นั ้น ไม่ใช่พนัก งาน ของ เรา ที่ จะ จัด ให้ แต่ได้ทรง เตรียม ไว้
สําหรับ ผู้ ใดก็ จะให้แก่ผู้นั ้น ” 41 เมื่อ สาวกสิบ คนได้ยน
ิ แล้ว
42
ก็เริม
่ มี ความขุ่น เคืองยากอบและยอห์น พระเยซูจึง ทรง
เรียกเขาทัง้ หลายมาตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ว่
่ า
ผู้ที่นั บว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา
และผู้ใหญ่ทัง้ หลายก็ใช้อํานาจบังคับ 43 แต่ในพวกท่านหา
35
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เป็นอย่างนั ้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั ้น
จะต้องเป็น ผู้ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย 44 และถ้า ผู้ ใดใคร่จะ
ได้ เป็น เอกเป็นต้น ผู้นั ้น จะต้องเป็น ผู้รับ ใช้ของคนทัง้ ปวง
45 เพราะว่า บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อ รับ การปรนนิ บติ
ั แต่มา
เพื่อ จะ ปรน นิ บัติ และ ประทาน ชีวต
ิ ของ ท่าน ให้ เป็น ค่า ไถ่
สําหรับคนเป็นอันมาก”

คน ตาบอด ชื่อ บารทิ เม อัส ได้ รับ การ รักษา ให้หาย (มธ
20:29-34; ลก 18:35-43)
46

ฝ่าย พระ เยซู กับ พวก สาวก มา ยัง เมือง เย รีโค และ
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออก จาก เมือง เย รีโคกับ พวก สาวก ของ
พระองค์และประชาชนเป็นอันมาก มีคนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อ
บารทิ เมอัส ซึ่ง เป็น บุตรชายของทิ เมอัส นั ่ง ขอทานอยูที
่ ่ริม
หนทาง 47 เมื่อ คนนั ้น ได้ ยนว
ิ ่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ เสด็จ
มา จึง เริม
่ ร้องเสียงดัง ว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอ
ทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด” 48 มีหลายคนห้ามเขาให้เขานิ่ ง
เสีย แต่เขายิง่ ร้องเสีย งดังขึ้นว่า “บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรง
เมตตาข้า พระองค์เถิด ” 49 พระเยซูทรงหยุด ประทับ ยืน อยู่
แล้วตรัสสงั ่ ให้เรียกคนนั ้น มา เขาจึง เรียกคนตาบอดนั ้นว่า
แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจและลุก ขึ้น เถิด พระองค์ทรงเรียกเจ้า”
50 คนนั ้นก็ ทิง
้ ผ้า ห่ม เสียลุก ขึ้น มาหาพระเยซู 51 พระเยซูจึง
ตรัสถามเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรแก่เจ้า” คน
ตาบอดนั ้น ทูล พระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอโปรดให้
ตาข้า พระองค์เห็น ได้” 52 พระเยซูตรัส แก่ เขาว่า “จงไปเถิด
ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้เจ้าหายปกติแล้ว ” ในทันใด
นั ้นคนตาบอดนั ้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซูไป
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การเสด็จ เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม อย่างผู้มี ชย
ั (ศคย 9:9;
มธ 21:1-9; ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์ กับ พวก สาวก มา ใกล้กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง
หมู่ บ้านเบธฟายี และหมู่ บ้านเบธานี เชิง ภูเขามะกอกเทศ
พระองค์ทรง ใช้ สาวก สอง คน 2 สัง่ เขา ว่า “จง เข้าไป ใน
หมู่บ้าน ที่อยูตรง
่
หน้า ท่าน ครัน
้ เข้าไป แล้ว ใน ทันใด นั ้น จะ
พบ ลูก ลา ตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ยัง ไม่มีใคร ขึ้น ขี่เลย จง แก้ มัน
จูง มา เถิด 3 ถ้า ผู้ ใด ถาม ท่าน ว่า ‘ท่าน ทํา อย่าง นี้ ทําไม ’
จง บอก ว่า องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ต้อง ประสงค์ ลูก ลา นี้ และ
ประเดีย
๋ ว พระองค์ จะ ส่ง กลับ คืน มา ให้ที่ นี่ ” 4 สาวก สอง
คนนั ้น จึง ไป แล้ว พบลูก ลาตัวนน
ั ้ ผูก อยู่ นอกประตูที่ สี่แยก
5
เขา จึง แก้มัน บาง คน ซึ่ง ยืน อยูที
่ ่นั ่น ถาม เขา ว่า “แก้ลูก
ลานั ้น ทําไม” 6 สาวกก็ ตอบตามพระดํารัสสัง่ ของพระเยซู
แล้ว เขาก็ยอมให้เอาไป 7 สาวกจึง จูง ลูก ลามาถึง พระเยซู
แล้ว เอา เสื้อผ้า ของ ตน ปู ลง บน หลัง ลา แล้ว พระองค์ จึง
ทรงลานั ้น 8 มีคนเป็นอัน มากเอาเสื้อผ้า ของตนปู ลงตาม
ถนน หนทาง และ คน อื่นก็ตัดกงิ่ ไม้ จาก ต้นไม้ มา ปู ลง ตาม
ทางนั ้น 9 ฝ่ายคนที่ เดิน ไปข้างหน้า กับ ผู้ที่ตามมาข้างหลัง
ก็โห่ร้องว่า “โฮซัน นา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จ มาในพระนาม
ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง พระ เจริญ 10 ความ สุข สวัสดิ์
มงคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ ของเรา ที่มา
ตัง้ อยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในที่สูงสุด
” 11 พระ เยซูก็เสด็จ เข้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ เข้าไป ใน พระ
วิหาร เมื่อ ทอด พระเนตร สิง่ ทัง้ ปวง แล้ว เวลา ก็จวน คํ่า จึง
เสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานี กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
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ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
12 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ สาวก ออก มา จาก หมู่ บ้าน
เบธานี แล้ว พระองค์ก็ทรงหิว 13 พอทอดพระเนตรเห็น ต้น
มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง แต่ ไกลมีใบ จึง เสด็จ เข้าไปดู วา่ มี ผลหรือ ไม่
ครัน
้ มา ถึง ต้น นั ้น แล้ว ไม่เห็นมี ผล มีแต่ใบ เท่านั ้น เพราะ
ยัง ไม่ ถึง ฤดู ผล มะเดื่อ 14 พระ เยซูจึง ตรัส แก่ ต้น นั ้นว่า
“ตัง้ แต่นี้ ไป จะ ไม่มีใคร ได้ กิน ผล จาก เจ้า เลย” เหล่า สาวก
ของพระองค์ก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้
47)

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-

15

เมื่อ พระองค์ กับ สาวก มา ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระ
เยซูก็เสด็จ เข้าไป ใน พระ วิหาร แล้ว เริม
่ ขับ ไล่ บรรดา ผู้ ซื้อ
ขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กับทงั ้ ควํา่
16
ม้า นั ่ง ผู้ ขาย นกเขา เสีย
และ ทรง ห้าม มิให้ผู้ใด ขน สิง่
17
ใดๆ เดิน ลัด พระ วิหาร พระองค์ตรัส สอน เขา ว่า “มีพระ
วจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘นิ เวศของเราประชาชาติ ทัง้ หลาย
จะ เรียก ว่า เป็น นิ เวศ อธิษฐาน’ แต่เจ้า ทัง้ หลาย ได้ กระทํา
ให้เป็น ‘ถํ้า ของ พวก โจร’ ” 18 เมื่อ พวก ธร รมา จาร ย์ และ
พวก ปุโรหิต ใหญ่ได้ยิน อย่าง นั ้น จึง หา ช่อง ที่ จะ ประหาร
พระองค์เสีย เพราะ เขา กลัว พระองค์ ด้วย ว่า ประชาชน
ประหลาด ใจ ด้วย คํา สัง่ สอน ของ พระองค์ 19 และ เมื่อ ถึง
เวลา เย็น พระองค์ได้เสด็จ ออก ไป จาก กรุ ง 20 ครัน
้ เวลา
เช้า เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกได้ ผ่านที่ นั้น ไป ก็ได้เห็ นมะ
เดื่อ ต้น นั ้น เหีย
่ วแห้ง ไป จนถึง ราก 21 ฝ่าย เป โตร ระลึก ขึ้น
ได้ จึง ทูล พระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้น มะเดื่อ
ที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว”
จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)

มาระโก 11:22

42

มาระโก 11:33

พระเยซูจึง ตรัส ตอบเหล่า สาวกว่า “จงเชื่อ ในพระเจ้า
เถิด 23 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดๆจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า
‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไป
ตามที่ สัง่ นั ้น ก็จะเป็น ไปตามคํา สัง่ นั ้น จริง 24 เหตุฉะนั ้น
เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ขณะ เมื่อ ท่าน จะ อธิษฐาน ขอ สิง่
ใด จงเชื่อ ว่า ได้รับ และท่านจะได้ รบ
ั สิง่ นั ้น 25 เมื่อ ท่านยืน
อธิษฐานอยู่ ถ้า ท่านมีเหตุกับ ผู้หน่งึ ผู้ใด จงยกโทษให้ผู้นั ้น
เสีย เพื่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยก
การละเมิด ของท่านด้วย 26 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ยกโทษ
ให้ พระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะไม่ ทรงโปรด
ยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน”
22

เกิด ปัญหาเรือ
่ งสิทธิ อาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27;
ลก 20:1-8)
27

ฝ่าย พระองค์ กับ เหล่า สาวก มา ยัง กรุ ง เย รู ซา เล็มอีก
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ในพระวิหาร พวกปุโรหิต ใหญ่
พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ผู้ใหญ่มา หา พระองค์ 28 ทูล
พระองค์ว่า “ท่าน มีสิทธิอัน ใด จึง ได้ ทํา สิง่ เหล่า นี้ ใคร
ให้สิทธิแก่ท่าน ที่ จะ ทําการ นี้ ได้ ” 29 พระ เยซูจึง ตรัส ตอบ
เขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสัก ข้อ หนึ่ ง เหมือนกัน จง
ตอบเรา แล้ว เราจะบอกท่านว่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิ
อัน ใด 30 คือบัพ ติศ มา ของ ยอห์น นั ้น มา จาก สวรรค์ หรือ
มา จาก มนุษย์ จง ตอบ เรา เถิด” 31 เขา จึง ปรึกษา กันว่า
“ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์’ ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุไฉน
จึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า’ 32 แต่ถ้า เรา จะ ว่า ‘มา จาก มนุษย์’ ”
เขากลัว ประชาชน เพราะประชาชนถือ ว่ายอห์นเป็นศาสดา
พยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึง ทูล ตอบพระเยซูว่า “พวกข้าพเจ้า
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ไม่ทราบ ” พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “เราจะไม่ บอกท่านทัง้
หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด”

12

คํา อุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ ต้องการพืช ผล (อสย 5:1-7;
มธ 21:33-46; ลก 20:9-19)
1 พระองค์จึง เริม
่ ตรัส แก่ เขาเป็น คํา อุปมาว่า “ยังมี ชาย
คนหนึ่ งได้ ทําสวนองุน
่ แล้วล้อมรัว้ ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้ สกัด
บ่อ เก็บน้าํ องุน
่ และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่า แล้วก็
ไปเมืองไกล 2 ครัน
้ ถึง ฤดู ผลองุน
่ เขาจึง ใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ ง
ไปหาคนเช่า สวนนั ้น เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ส่วนผลของสวนองุน
่
จากคนเช่า สวน 3 ฝ่ายคนเหล่านั ้นก็ จับ ผู้รับ ใช้นั ้น เฆี่ยนตี
แล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่า 4 อีกครัง้ หนึ่ งเจ้าของสวนใช้ผู้รบ
ั
ใช้อีกคนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวน คนเช่าสวนนั ้นกเ็ อาหินขว้าง
ผู้รับใช้นั ้นศีรษะแตก และไล่ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศ 5 อีก
ครัง้ หนึ่ ง เจ้าของใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีก คนหนึ่ ง เขาก็ ฆ่า ผู้รับ ใช้นั ้น
เสีย แล้ว ยัง ใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีก หลายคน เขาก็เฆี่ยนตีบ้าง ฆ่า
6
เสียบ้าง เจ้าของสวนยังมีบุตรชายที่รก
ั คนหนึ่ ง จึงใช้บุตร
คนนั ้น ไปเป็นครงั ้ สุดท้าย พูด ว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตร
ชาย ของ เรา’ 7 แต่คน เช่า สวน พูดกันว่า ‘คน นี้ แหละ เป็น
ทายาท มา เถิด ให้เรา ฆ่า เขา เสีย แล้ว มรดก นั ้น จะ ตก อยู่
กับ เรา’ 8 เขาจึง พากัน จับ บุตรนั ้น ฆ่า เสีย และเอาศพทิง้ ไว้
นอกสวนองุน
่ 9 เหตุฉะนั ้น เจ้าของสวนองุน
่ จะทํา ประการ
ใด ท่านก็ จะมาฆ่า คนเช่า สวนเหล่า นั ้น เสีย แล้ วจะเอาสวน
องุน
่ นั ้น ให้ผู้อื่น เช่า 10 ท่าน ทัง้ หลาย อ่าน พระ คัมภีรตอน
์
นี้ แล้วมิใช่หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้กลับ
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กลายเป็น ศิลามุม เอกแล้ว 11 การนี้ เป็น มาจากองค์พระผู้
เป็นเจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา’ ” 12 ฝ่ายเขา
จึง อยาก จะ จับ พระองค์ แต่ว่า เขา กลัว ประชาชน ด้วย เขา
รู อยู
้ ว่
่ า พระองค์ได้ตรัส คํา อุปมานี้ กระทบพวกเขาเอง แล้ว
เขาก็ไปจากพระองค์
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22; ลก 20:19-26)
เขา จึง ใช้ บาง คน ใน พวก ฟา ริสีและ พวก เฮ โรด ไป
หา พระองค์ เพื่อ จะ คอย จับผิด ใน พระ ดํารัส ของ พระองค์
14 ครัน
้ มาถึง แล้วก็ ทูล พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายทราบอยูว่
่ า ท่านเป็นคนซื่อสัตย์และมิได้เอาใจผู้ใด
เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้า
จริงๆ การที่ จะส่ง ส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้น ถูก ต้องตามพระราช
บัญญัติหรือ ไม่ 15 เรา จะส่งดีหรือ ไม่ส่งดี” แต่พระองค์ทรง
ทราบอุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาทดล
องเราทําไม จงเอาเงิน ตราเหรียญหนึ่ ง มาให้ เราดู” 16 เขา
ก็ เอามาให้ พระองค์จึง ตรัส ถามเขาว่า “รู ปและคํา จารึก นี้
เป็น ของใคร” เขาทูล ตอบพระองค์ว่า “ของซีซาร์” 17 พระ
เยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และ
ของของพระเจ้า จงถวายแด่พระเจ้า” ฝ่ายเขาก็ ประหลาด
ใจในพระองค์
13

พระเยซูตรัสตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย (มธ 22:23-33; ลก 20:27-38)
18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ น ผู้ที่กล่าวว่าการ
ฟื้ น ขึ้น มา จาก ความ ตาย นั ้น ไม่มี เขา ทูล ถาม พระองค์ว่า
19 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง
่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ว่า
‘ถ้าชายผูใ้ ดตายและภรรยายังอยู่ แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชาย
รับ พี่สะใภ้นั ้น ไว้ เป็น ภรรยาของตน เพื่อ สืบ เชื้อ สายของพี่
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ชายไว้’ 20 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ด คน พี่หัวปีมีภรรยาแล้ว ตาย
ไม่มีเชื้อสาย 21 น้ องที่หน่งึ จึงรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา แล้ว
ก็ตาย ยัง ไม่มีเชื้อ สาย และ น้ อง ที่ สอง ที่ สาม ก็ ทํา เช่นกัน
22 พี่น้ อง ทัง
้ เจ็ด คน นี้ ก็ได้รับ ผู้ หญิง นั ้น ไว้ เป็น ภรรยา และ
ไม่มีเชื้อสาย ที่สุดผูห
้ ญิงนั ้นกต
็ ายด้วย 23 เหตุฉะนั ้น ในวันที่
จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย เมื่อ เขาทัง้ เจ็ด เป็น ขึ้น มาแล้ว
หญิง นั ้น จะเป็น ภรรยาของใครด้วยนางได้ เป็น ภรรยาของ
ชายทัง้ เจ็ด แล้ว” 24 พระเยซูจึง ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่าน
คิดผิดเสียแล้ว เพราะท่านทัง้ หลายไม่รู พระคั
้
มภีรห
์ รือฤทธิ์
25
เดชของพระเจ้า ด้วยว่าเมื่อมนุษย์จะฟื้ นขึ้นมาจากความ
ตาย นั ้น เขา จะ ไม่มีการ สมรส หรือ ยก ให้ เป็น สา มี ภรรยา
กันอีก แต่จะ เป็น เหมือน ทูต สวรรค์ ใน ฟ้า สวรรค์ 26 และ
เรือ
่ ง คน ซึ่ง ตาย แล้วที่ เขา จะ ถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้นอี กนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายยัง ไม่ได้อ่านคัมภีร ข
์ องโมเสสตอนเรือ
่ งพุ่ม ไม้หรือ
ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้ กับ โมเสสว่า ‘เราเป็น พระเจ้า ของอับ
ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า ของยาโคบ’
27 พระองค์มิได้เป็ นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็ นพระเจ้า
ของคนเป็น ท่านทัง้ หลายจึงผิดมากทีเดียว”
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)
28

มีธรรมาจารย์ คนหนึ่ ง เมื่อ มาถึง ได้ยน
ิ เขาไล่เลียงกัน
และเห็นว่าพระองค์ ทรงตอบเขาได้ดี จึงทูลถามพระองค์ว่า
“พระ บัญญัติข้อ ใด เป็น เอก เป็น ใหญ่ กว่า บัญญัติทัง้ ปวง ”
29 พระ เยซูจึง ตรัส ตอบ คน นั ้นว่า “พระ บัญญัติซึ่ง เป็ น เอก
เป็น ใหญ่ กว่า บัญญัติทัง้ ปวงนั ้น คือ ว่า ‘โอ คนอิสราเอล จง
ฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็นองค์
พระผู้ เป็น เจ้า องค์เดียว 30 และพวกท่านจงรัก องค์ พระผู้
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เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ ท่าน ด้วย สุดจิต สุดใจ ของ ท่าน
ด้วยสิน
้ สุด ความคิด และด้วยสิน
้ สุด กําลัง ของท่าน’ นี่ เป็น
พระบัญญัติที่เป็น เอกเป็น ใหญ่ 31 และพระบัญญัติที่สอง
นั ้นก็เป็นเช่นกันคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ พระ
บัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่า พระบัญญัติทัง้ สองนี้ ไม่มี ” 32 ฝ่ายธร
รมาจารย์คนนั ้น ทูล พระองค์ว่า “ดีแล้ วอาจารย์เจ้าข้า ท่าน
กล่าว ถูก จริง ว่า พระเจ้า มีแต่พระองค์เดียว และ นอกจาก
พระองค์แล้ว พระเจ้า อื่น ไม่มีเลย 33 และ ซึ่ง จะ รัก พระองค์
ด้วยสุดใจ สุด ความเข้าใจ สุดจิต และสิน
้ สุด กําลัง และรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง ก็ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งเผาบูชา
และเครือ
่ งสัตวบูชาทัง้ สิน
้ ” 34 เมื่อ พระเยซู ทรงเห็น แล้วว่า
คนนั ้น พูด โดยใช้ความคิด จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านไม่ ไกล
จากอาณาจักรของพระเจ้า” ตัง้ แต่นั ้น ไปไม่มีใครกล้า ถาม
พระองค์ต่อไปอีก
44)

พระเยซูทรงคัด ค้า นพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-

35

เมื่อ พระ เยซู ทรง สัง่ สอน อยู่ ใน พระ วิหาร ได้ ตรัส ถาม
ว่า “ที่พวก ธร รมา จาร ย์ ว่า พระ คริสต์ เป็น บุตร ของ ดา วิด
นั ้น เป็น ได้อย่างไร 36 ด้วย ว่า ดาวิด เองทรงกล่าวโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า ว่า จง นั ่ง ที่ ขวา มือ ของ เรา จนกว่า
เรา จะ กระทํา ให้ศัตรู ของ ท่าน เป็น แท่น รองเท้า ของ ท่าน’
37 ดาวิด เองยัง ได้ เรียกท่านว่า เป็ น องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ท่าน
จะเป็น บุตรของดาวิดอย่างไรได้” ฝ่ายประชาชนทัว่ ไปฟัง
พระองค์ด้วยความยินดี 38 พระเยซูตรัส สอนเขาในคํา สอน
ของพระองค์ว่า “จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวม
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เสื้อยาวเดินไปมา และชอบให้คนคํานั บกลางตลาด 39 ชอบ
นั ่งที่ สูงในธรรมศาลาและที่ อนม
ั ีเกียรติในการเลี้ยง 40 เขา
ริบ เอาเรือ นของหญิงม่าย และแสร้ง อธิษฐานเสีย ยืด ยาว
คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น”
หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)
41 พระเยซูได้เสด็จ ประทับ ตรงหน้า ตู้เก็บ เงิน ถวาย ทรง
ทอดพระเนตรสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั ้น และ
คนมังม
่ ห
ี ลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั ้น 42 มีหญิงม่ายคน
หนึ่ ง เป็น คนจนเอาเหรียญทองแดงสองอัน มีค่า ประมาณ
สลึง หนึ่ ง มา ใส่ไว้ 43 พระองค์จึง ทรง เรียก เหล่า สาวก ของ
พระองค์ มา ตรัส แก่ เขา ว่า “เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลาย ว่า หญิงม่าย จน คน นี้ ได้ใส่ไว้ใน ตู้เก็บ เงิน ถวาย
มากกว่า คนทัง้ ปวงที่ใส่ไว้นั ้น 44 เพราะว่า คนทัง้ ปวงนั ้น ได้
เอาเงิน เหลือ ใช้ ของเขามาใส่ไว้ แต่ผู้หญิง นี้ ขัดสนที่สุด ยัง
ได้เอาเงินที่มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด”

13
1

การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)

เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออก จาก พระ วิหาร มีสาวก ของ
พระองค์ คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด
ศิลา และ ตึก เหล่า นี้ ใหญ่จริง ” 2 พระองค์จึง ตรัส แก่ สา วก
นั ้นว่า “ท่านเห็น ตึก ใหญ่เหล่า นี้ หรือ ศิลาที่ ซ้อ นทับกัน อยูที
่ ่
นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็หามิได้ ” 3 เมื่อพระองค์ประทับบน
ภูเขามะกอกเทศตรงหน้า พระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น
และอัน ดรู ว ์ มากราบทูล ถามพระองค์ ส่วนตัวว่า 4 “ขอทรง
โปรดให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะ
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บังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้
จวนจะสําเร็จ”
เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้

พระ เยซูจึง ตัง้ ต้น ตรัส ตอบ เขา ว่า “ระวัง ให้ดี อย่า
ให้ผู้ใด ล่อลวง ท่าน ให้หลง 6 ด้วย ว่า จะ มี หลาย คน มา
ต่าง อ้าง นาม ของ เรา ว่า ‘เรา เป็น พระ คริสต์’ และ จะ ล่อ
ลวง คน เป็นอัน มาก ให้ หลง ไป 7 เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
ได้ยน
ิ ถึง การ สงคราม และ ข่าว ลือ เรือ
่ ง สงคราม อย่า ตื่น
ตระหนก เลย ด้วย ว่า บรรดา สิง่ เหล่า นี้ จํา ต้อง บังเกิด ขึ้น
แต่ที่สุด ปลาย ยัง ไม่มา ถึง 8 เพราะ ประชาชาติ จะ ลุก ขึ้น
ต่อสู้ประชาชาติ ราช อาณาจักร ต่อสู้ราช อาณาจักร ทัง้ จะ
เกิด แผ่น ดิน ไหว ใน ที่ต่างๆ และ จะ เกิดกัน ดาร อาหาร และ
ความทุกข์ยาก เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เป็น ขัน
้ แรกแห่ง ความ
9
ทุกข์ลําบาก
แต่จง ระวัง ตัว ให้ดี เพราะ คน เขา จะ มอบ
ท่าน ทัง้ หลาย ไว้ กับ ศาล และ จะ เฆี่ยน ท่าน ใน ธรรม ศาลา
และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็น
แก่เรา เพื่อ จะได้ เป็น พยานแก่เขา 10 ข่าวประเสริฐ จะต้อง
ประกาศทัว่ ประชาชาติ ทัง้ ปวงก่อน 11 แต่ว่า เมื่อ เขาจะนํา
ท่านมามอบไว้นั ้น อย่า เป็นกังวลก่อนว่า จะพูด อะไรดี และ
อย่าตรึกตรองเลย แต่จงพูดตามซึ่งได้ทรงโปรดให้ท่านพูด
ในเวลานั ้น เพราะว่า ผู้ที่พูดนั ้นมิใช่ตัวท่านเอง แต่เป็น พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 12 แม้ว่าพี่ก็จะทรยศน้ องให้ถึงความตาย
พ่อก็ จะมอบลูก และลูกก็ จะทรยศต่อ พ่อ แม่ให้ถึงแก่ความ
ตาย 13 ท่านจะถูก คนทัง้ ปวงเกลียดชัง เพราะเห็น แก่ นาม
ของเรา แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั ้นจะรอด
5

ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)
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14

แต่เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ เห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ซึ่ง กระทํา ให้เกิ ดการ รกร้าง ว่าง เปล่า ที่ดา เนี ย ล ศาสดา
พยากรณ์ ได้กล่าว ถึง นั ้น ตัง้ อยูใน
่ ที่ ซึ่ง ไม่ สมควร จะ ตัง้ ”
(ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด) “เวลานั ้น ให้ผู้ที่ อยูในแคว้
่
น ยู เดีย
15
หนี ไป ยัง ภูเขา ทัง้ หลาย
ผู้ที่ อยูบน
่ ดาดฟ้า หลังคา บ้าน
อย่า ให้ ลง มา เข้าไป เก็บ ข้าว ของ ใดๆ ออก จาก บ้าน ของ
ตน 16 ผู้ที่ อยูตามทุ
่
่ง นา อย่า ให้กลับ ไปเอาเสื้อผ้า ของตน
17 แต่ในวัน เหล่า นั ้น วิบัติจะเกิด ขึ้น แก่ หญิง ที่มี ครรภ์ หรือ
หญิง ที่มีลูกอ่อ นกิน นม อยู่ 18 ท่าน ทัง้ หลาย จง อธิษฐาน
ขอเพื่อ เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะไม่เกิด ขึ้น ในฤดูหนาว 19 ด้วย
ว่า ใน คราว นั ้น จะ เกิด ความ ทุกข์ ลําบาก อย่าง ที่ไม่เคย มี
ตัง้ แต่พระเจ้า ทรงสร้างโลกมาจนถึง เวลานี้ และจะไม่มีต่อ
ไปอีก เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มิได้ทรงให้ วน
ั เหล่า นั ้น
ย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็น
แก่ผู้ถูก เลือกสรร ซึ่ง พระองค์ได้ทรง เลือก ไว้ พระองค์จึง
ทรงให้วน
ั เหล่า นั ้น ย่น สัน
้ เข้า 21 และในเวลานั ้น ถ้า ผู้ ใดจะ
บอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยูที
่ ่ นี่’ หรือ ‘ดูเถิด อยูที
่ ่
22
โน่ น ’ อย่า ได้ เชื่อ เลย
ด้วยว่า จะมี พระคริสต์เที ยมเท็จ
และ ผู้ ทํานาย เทียม เท็จ เกิด ขึ้น หลาย คน ทํา หมาย สําคัญ
และการมหัศจรรย์ เพื่อ ล่อลวงผู้ที่ถูกเลือกสรรแล้ว ให้หลง
ถ้าเป็นได้ 23 แต่ท่านทัง้ หลายจงระวังให้ดี ดูเถิด เราได้บอก
สิง่ สารพัดให้แก่ท่านทัง้ หลายไว้ก่อนแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ
24:27-31)
ภาย หลัง เมื่อ คราว ลําบาก นั ้น พ้น ไป แล้ว ‘ดวง
อาทิตย์จะมืด ไป และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง 25 ดวงดาว
24
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ทัง้ ปวง จะ ตก จาก ฟ้า และ บรรดา สิง่ ที่มีอํานาจ ใน ท้องฟ้า
จะ สะเทือน สะท้าน ไป’ 26 เมื่อ นั ้น เขา จะ เห็น ‘บุตรม นุษย์
เสด็จ มาบนเมฆ’ ทรงฤทธานุภาพและสง่า ราศีเป็น อัน มาก
27 เมื่อ นั ้น พระองค์ จะ ทรง ใช้เหล่า ทูต สวรรค์ ของ พระองค์
ให้รวบรวม คน ทัง้ ปวง ที่พระองค์ทรง เลือกสรร ไว้แล้ว จาก
ลม ทัง้ สี่ ทิศ นั ้น ตัง้ แต่ที่สุด ปลาย แผ่น ดิน โลก จนถึง ที่สุด
ขอบฟ้า
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)
28 บัดนี้
จง เรียน คํา อุปมา เรือ
่ ง ต้น มะเดื่อ
เมื่อกงก
ิ่ ้านยังอ่อน และ แตก ใบ แล้ว ท่าน ก็รู ว่้ า ฤดู ร้อน
ใกล้จะถึงแล้ว 29 เช่นนั ้นแหละ เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้
ปวงนี้ เกิด ขึ้น ก็ให้รู ว่้ า เหตุการณ์ นั ้น มาใกล้ จะถึง ประตูแล้ว
30 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า คนชัว่ อายุนี้ จะไม่
ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ บังเกิดขึ้น

จง เฝ้า คอย การ เสด็จ กลับ มา ของ พระ คริสต์อยูตลอด
่
เวลา
31 ฟ้า และดิน จะล่วงไป แต่ถ้อยคํา ของเราจะสู ญหายไป
หา มิได้เลย 32 แต่วัน นั ้น โมง นั ้น ไม่มีใคร รู ้ ถึง บรรดา ทูต
สวรรค์ในสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู ้ รู แต่
้ พระบิดาองค์เดียว
33 จงเฝ้า ระวัง และอธิษฐานอยู่ เพราะท่านไม่รู ว่
้ า เวลาวัน
34
นั ้น จะ มา ถึง เมื่อไร
ด้วย ว่า บุตร มนุษย์ เปรียบ เหมือน
เจ้าของ บ้าน คน หนึ่ ง ที่ ออก จาก บ้าน ไป ทาง ไกล มอบ
สิทธิ อํานาจ ให้แก่พวก ผู้รับ ใช้ของ เขา และ ให้รู การ
้
งาน
ของ ตน ว่า มีหน้าที่อะไร และ ได้ สัง่ นาย ประตูให้เฝ้า บ้าน อยู่
35 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง
้ หลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู ว่้ า
เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาคํ่า หรือ เที่ยงคืน หรือ
เวลาไก่ขัน หรือ รุ ง่ เช้า 36 กลัวว่า จะมาฉั บ พลัน และจะพบ
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ท่านนอนหลับอยู่ 37 ซึ่ง เราบอกพวกท่าน เราก็ บอกคนทัง้
ปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวังอยูเถิ
่ ด”

14
พวกปุโรหิต ใหญ่ วางอุบายที่ จะฆ่า พระเยซู (มธ 26:2-5;
ลก 22:1-2)
1 ยังอีก สอง วัน จะ ถึง เท ศกาลปั ส กา และ เทศกาล กิน
ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ก็หา
ช่องที่ จะจับพระองค์ ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2 แต่พวกเขา
พูดกันว่า “ในวัน เลี้ยง อย่า เพ่อ ทํา เลย กลัวว่า ประชาชนจะ
เกิดวุน
่ วาย”
มารียแห่
์ งหมู่บ้านเบธานี ชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน
12:1-8)
3 ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี ในเรือน
ของซี โมนคนโรคเรือ
้ น ขณะเมื่อ ทรงเอนพระกายลงเสวย
อยู่ มีหญิง ผู้หน่งึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมนาระดาที่มีราคามาก
มาเฝ้า พระองค์ และนางทําให้ ผอบนั ้น แตกแล้วก็ เทนํ้ามัน
นั ้น ลง บน พระ เศียร ของ พระองค์ 4 แต่มีบาง คน ไม่ พอใจ
พูดกันว่า “เหตุใดจึงทําให้น้ํามันนี้ เสียเปล่า 5 เพราะว่านํ้ามัน
นี้ ถ้าขายก็ คงได้ เงินกว่าสามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล้วจะ
แจกให้ คนจนก็ได้ ” เขาจึงบ่นว่า ผู้ หญิง นั ้น 6 ฝ่ายพระเยซู
ตรัสว่า “อย่า ว่า เขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้ กระทํา การ
ดีแก่เรา 7 ด้วยว่าคนยากจนมีอยูกั
่ บท่านเสมอ และท่านจะ
ทําการ ดีแก่เขา เมื่อไร ก็ทําได้ แต่เรา จะ ไม่อยูกั
่ บท่าน เสมอ
8
ไป ซึ่งผูห
้ ญิงนี้ ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขามา
ชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเรา 9 เราบอกความ
จริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ที่ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะ
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ประกาศไป การซึ่ง ผู้ หญิง นี้ ได้กระทํา ก็ จะลือ ไปเป็นที่ ระลึก
ถึงเขาที่นั ่น”
ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)
ฝ่าย ยู ดา สอิส คา ริ โอท เป็น คน หนึ่ ง ใน พวก สาวก
สิบ สอง คน ได้ไป หา พวก ปุโรหิต ใหญ่ เพื่อ จะ ทรยศ
พระองค์ให้เขา 11 ครัน
้ เขาได้ ยน
ิ อย่างนั ้นก็ดีใจ และสัญญา
ว่า จะให้ เงิน แก่ยูดาส แล้ว ยู ดาสจึง คอยหาช่องที่ จะทรยศ
พระองค์ให้แก่เขา
10

เหล่า สาวก ตระ เตรียม การ สําหรับ เท ศกาลปัส กา (มธ
26:17-19; ลก 22:7-13)
12 เมื่อ วัน ต้น เทศกาล กิน ขนมปั ง ไร้เชื้อ ถึง เวลา เขา
เคย ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ ปัส กา นั ้น พวก สาวก ของ พระองค์
มา ทูล ถาม พระองค์ว่า “พระองค์ทรง ปรารถนา จะ ให้ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายไปจัด เตรียมปัส กาให้พระองค์เสวยที่ไหน
” 13 พระองค์จึง ทรงใช้ สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า “จงเข้าไป
ใน กรุ ง นั ้น แล้ วจะ มี ชาย คน หนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มา พบ ท่าน
จง ตาม คน นั ้น ไป 14 เขา จะ เข้าไป ใน ที่ใด ท่าน จง บอก
เจ้า ของ เรือน นั ้นว่า พระ อาจารย์ ถาม ว่า ‘ห้อง ที่ เรา จะ กิน
ปัส กา กับ เหล่า สาวก ของ เรา ได้ นั ้น อยูที
่ ่ไหน ’ 15 เจ้า ของ
เรือนจะชีให้
้ ท่านเห็น ห้องใหญ่ ชน
ั ้ บนที่ ตกแต่ง ไว้แล้ว ที่นั ่น
แหละ จง จัด เตรียม ไว้ สําหรับ พวก เรา เถิด” 16 สาวก สอง
คนนั ้น จึง ออกเดิน เข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระดํารัส
ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึง การทรยศพระองค์ (มธ 26:2024; ลก 22:14, 21-23; ยน 13:18-19)
17 ครัน
้ ถึง เวลา คํ่า แล้ว พระองค์จึง เสด็จ มา กับ สาวก
สิบ สอง คน 18 เมื่อ กําลัง เอนกาย ลง รับ ประทาน อาหาร อยู่
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พระ เยซูจึง ตรัสว่า “เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย
ว่า คน หนึ่ ง ใน พวก ท่าน จะ ทรยศ เรา คือ คน หนึ่ ง ที่ รับ
ประทานอาหารอยู่ กับ เรานี่ แหละ ” 19 ฝ่ายพวกสาวกก็ เริม
่
พา กัน เป็น ทุกข์ และ ทูล ถาม พระองค์ทีละ คน ว่า “คือ ข้า
พระองค์หรือ” และอีกคนหนึ่ งถามว่า “คือข้าพระองค์หรือ”
20 พระองค์จึง ตรัสตอบเขาว่า “เป็ น คนหนึ่ ง ในสาวกสิบ สอง
คนนี้ คือ เป็น คนจิม
้ ในจานเดีย วกันกับ เรา 21 เพราะบุตร
มนุษย์ จะเสด็จ ไปตามที่ได้มีคํา เขียนไว้ ถึง พระองค์ นั้น จริง
แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตร มนุษย์ ถ้า คนนั ้นมิได้บังเกิด มาก็
จะเป็นการดีต่อคนนั ้นเอง”
การเริม
่ ต้นแห่งพิธีศีลระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1
คร 11:23-26)
22 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น พระเยซูทรงหยิบขนมปั งมา ทรง
ขอบพระคุณ แล้ว หัก ส่ง ให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่า “จงรับกิน
เถิด นี่ เป็น กายของเรา” 23 แล้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วย
ขอบพระคุณ และ ส่ง ให้เขา เขา ก็ รับ ไป ดื่มทุกคน 24 แล้ว
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “นี่ เป็น โลหิต ของเราอัน เป็น โลหิต
แห่ง พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง ต้องหลัง่ ออกเพื่อ คนเป็นอัน มาก
25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า เราจะไม่ ด่ืมน้าํ ผล
แห่ง เถาองุน
่ นี้ ต่อ ไปอีก จนวัน นั ้น มาถึง คือ วันที่ เราจะดื่ม
ใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า”
เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35; ลก 22:31-34; ยน
13:36-38)
26 เมื่อ ร้อง เพลง สรรเสริญ แล้ว พระองค์กับ เหล่า สาวก
ก็ พากัน ออกไปยัง ภูเขามะกอกเทศ 27 พระเยซูจึง ตรัส กับ
เหล่า สาวก ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จะ สะดุด ใจ เพราะ เรา ใน คืน
นี้ เอง ด้วยมี คํา เขียนไว้ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูง
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นั ้น จะ กระจัดกระจาย ไป’ 28 แต่เมื่อ ทรง ชุบ ให้ เรา ฟื้ น ขึ้น
มาแล้ว เราจะไปยัง แคว้น กาลิลีก่อนหน้า ท่าน” 29 เปโตร
ทูล พระองค์ว่า “แม้คน ทัง้ ปวง จะ สะดุด ใจ ข้า พระองค์ จะ
ไม่สะดุดใจ” 30 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ในวัน นี้ คือ คืน นี้ เอง ก่อนไก่ จะขัน สองหน ท่าน
จะปฏิเสธเราสามครัง้ ” 31 แต่เปโตรทูล แข็ง แรงที เดียวว่า
“ถึง แม้ข้า พระองค์ จะต้องตายกับ พระองค์ ข้า พระองค์ก็จะ
ไม่ ปฏิเสธพระองค์เลย ” เหล่าสาวกก็ ทูล เช่น นั ้น เหมือนกัน
ทุกคน
พระเยซูทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:3646; ลก 22:39-46; ยน 18:1)
32

พระ เยซูกับ เหล่า สาวก มายัง ที่แห่ง หน่งึ ชื่อ เก ท เส
มนี และพระองค์ ตรัส แก่ สาวกของพระองค์ว่า “จงนั ่ง อยูที
่ ่
นี่ ขณะ เมื่อ เรา อธิษฐาน” 33 พระองค์ก็พา เป โตร ยาก อบ
และ ยอห์น ไป ด้วย แล้ว พระองค์ ทรง เริม
่ วิตก ยิง่ และ หนั ก
พระทัยนั ก 34 จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบ
จะ ตาย จง เฝ้า อยูที
่ ่ นี่ เถิด ” 35 แล้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น
ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ซบพระกายลงที่ดินอธิษ ฐานว่า ถ้า เป็น
ได้ให้เวลานั ้นล่วงพ้นไปจากพระองค์ 36 พระองค์ทูลว่า “อับ
บา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถกระทํา สิง่ ทัง้ ปวง
ได้ ขอเอาถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์เถิด แต่ว่า อย่า
ให้ เป็น ตามใจ ปรารถนา ของ ข้า พระองค์ แต่ให้เป็น ไป ตาม
พระทัย ของพระองค์” 37 พระองค์จึง เสด็จ กลับ มาทรงพบ
เหล่า สาวกนอนหลับอยู่ และตรัส กับ เปโตรว่า “ซีโมนเอ๋ย
ท่านนอนหลับ หรือ จะคอยเฝ้า อยู่ สัก ชัว่ เวลาหนึ่ ง ไม่ได้หรือ
38 ท่าน ทัง
้ หลาย จง เฝ้า ระวัง และ อธิษฐาน เพื่อ ท่าน จะ ไม่
ต้องถูกการทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้ อหนั งยังอ่อ
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นกํา ลัง” 39 พระองค์จึง เสด็จ ไปอธิษฐานอีก ครัง้ หนึ่ ง ทรง
กล่าวคํา เหมือนคราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็
ทรงพบสาวกนอนหลับอยู่อีก (เพราะตาเขาลืม ไม่ขึ้น ) และ
เขาไม่รู ว่้ า จะทูล ประการใด 41 เมื่อ เสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ สาม
พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อไปให้หาย
เหนื่ อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ่งบุ ตรมนุษย์ต้องถูก ทรยศให้
ตกอยู่ ในมือ ของคนบาปนั ้น มาถึง แล้ว 42 ลุกขึ้น ไปกัน เถิด
ดูเถิด ผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้ว”
ยูดา ส ทรยศ พระ เยซูให้เขา จับ ตัว ไป (มธ 26:47-56; ลก
22:47-53; ยน 18:3-11)
43 พระองค์ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ใน ทันใด นั ้น ยู ดาส ซึ่ง
เป็น คนหนึ่ ง ในเหล่า สาวกสิบ สองคนนั ้น กับ หมู่ ชนเป็นอัน
มาก ถือ ดาบถือ ไม้ตะบอง ได้มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ พวก
ธร รมา จาร ย์ และ พวก ผู้ใหญ่ 44 ผู้ที่จะ ทรยศ พระองค์ นั ้น
ได้ให้สัญญาณ แก่ เขา ว่า “เรา จุบ ผู้ใด ก็เป็น ผู้นั ้น แหละ
จงจับกุม เขา ไป ให้มัน
่ คง ” 45 และ ทันทีที่ยูดา สมา ถึง เขา
ตรง เข้า มา หา พระองค์ ทูล ว่า “พระ อาจารย์เจ้าข้า พระ
อาจารย์เจ้าข้า ” แล้ว จุบ พระองค์ 46 คน เห ล่านั ้นก็จับกุม
พระองค์ไป
ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)

47

คนหนึ่ ง ในพวกเหล่านั ้นที่ ยน
ื อยูใกล้
่
ๆ ได้ชัก ดาบออก
ฟัน ผู้รับ ใช้คนหนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ถูกหู ของเขาขาด 48 พระ
เยซูจึง ตรัส ถาม พวก เห ล่านั ้นว่า “ท่าน ทัง้ หลาย เห็น เรา
เป็น โจร หรือ จึง ถือ ดาบ ถือ ตะบอง ออก มา จับ เรา 49 เรา
ได้อยูกั
่ บท่า นทัง้ หลายทุก วัน สัง่ สอนในพระวิหาร ท่านก็ หา
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ได้จับเราไม่ แต่จะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร”์ 50 แล้วสาวก
ทัง้ หมดได้ ละทิง้ พระองค์ไว้และพากัน หนี ไป 51 มีชายหนุ่ม
คนหนึ่ ง ห่ม ผ้า ป่านผืน หนึ่ ง คลุม ร่างกายที่เปลือยเปล่า ของ
ตนติดตามพระองค์ไป พวกหนุ่มๆก็ จับ เขาไว้ 52 แต่เขาได้
สลัดผ้าป่านผืนนั ้นทิง้ เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
พระ เยซูทรง เผชิญ หน้า กับ มหา ปุโรหิต และ สภา (มธ
25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)
53 เขา พา พระ เยซู ไป หาม หา ปุโรหิต และ มี บรรดา พวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อม
กัน อยูที
่ ่ นั ่น 54 ฝ่าย เป โตร ได้ติด ตามพ ระ องค์ ไป ห่างๆ จน
เข้าไปถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต และนั ่งผิงไฟอยู่กับพวก
คนใช้ 55 พวกปุโรหิตใหญ่ กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยาน
มาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์เสีย แต่หา
หลัก ฐานไม่ได้ 56 ด้วยว่า มี หลายคนเป็น พยานเท็จ ปรักปรํา
พระองค์ แต่คํา ของเขาแตกต่างกัน 57 มีบางคนยืน ขึ้น เบิก
ความเท็จปรักปรําพระองค์ว่า 58 “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ คนนี้ ว่า ‘เรา
จะทําลายพระวิหารนี้ ที่สร้างไว้ ด้วยมือมนุษย์ และในสาม
วัน จะสร้างขึ้นอีก วิหารหนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สร้างด้วยมือมนุษย์เลย ’ ”
59 แต่คํา พยานของคนเหล่า นั ้น เองก็ ยง
ั แตกต่างไม่ถูกต้อง
กัน 60 มหาปุโรหิต จึง ลุก ขึ้น ยืน ท่ามกลางที่ ชุมนุมถามพระ
เยซูว่า “ท่านไม่ตอบอะไรบ้างหรือ ซึ่งเขาเบิกความปรักปรํา
ท่าน นั ้น จะ ว่า อย่างไร” 61 แต่พระองค์ทรง นิ่ ง อยู่ มิได้ตอบ
ประการใด ท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า “ท่านเป็น
พระคริสต์ พระบุตรของผู้ทรงบรมสุข หรือ” 62 พระเยซูทรง
ตอบว่า “เราเป็น และท่านทัง้ หลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่ง
ข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จ มาในเมฆแห่ง ฟ้า
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สวรรค์” 63 ท่านมหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของตนแล้ว กล่าวว่า
“เราต้องการพยานอะไรอีก เล่า 64 ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เขา
พูดหมิน
่ ประมาทแล้ว ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร” คนทัง้
ปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตาย 65 บางคนก็เริม
่
ถ่มน้าํ ลาย รด พระองค์ ปิด พระ พักตร์พระองค์ ตีพระองค์
แล้วว่า แก่พระองค์ว่า “พยากรณ์ ซิ ” และ พวก คนใช้ก็เอา
ฝ่ามือตบพระองค์
เป โตร ปฏิเสธ พระ เยซู (มธ 26:69-75; ลก 22:56-62; ยน
18:16-18, 25-27)
66 และขณะที่เปโตรอยูใต้
่ คฤหาสน์ ข้างล่างนั ้น มีหญิงคน
หนึ่ งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมา 67 เมื่อเห็นเป
โตรผิงไฟอยูเ่ ขาเขม้นดู แล้วพูดว่า “เจ้าได้อยูกั
่ บเยซูชาวนา
ซาเร็ธด้วย” 68 แต่เปโตรปฏิเสธว่า “ที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู เรื
้ อ
่ ง
และไม่เข้าใจ ” เปโตรจึง ออกไปที่ ระเบียงบ้าน แล้ว ไก่ก็ขัน
69 อีกครัง
้ หนึ่ ง สาวใช้คนหนึ่ ง ได้เห็นเปโตร แล้ว เริม
่ บอกกับ
70
คนที่ ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นว่า “คนนี้ แหละ เป็น พวกเขา” แต่เปโต
รก็ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู หน
่ ่งึ คนทัง้ หลายที่ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นได้
ว่าแก่ เปโตรว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วยว่า
เจ้าเป็นชาวกาลิ ลี และสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกัน
ด้วย” 71 แต่เปโตรเริม
่ สบถและสาบานว่า “คนที่เจ้าว่า นั ้น
72
ข้า ไม่รู จ
้ ัก ” แล้ว ไก่ก็ขัน เป็นครงั ้ ที่สอง เปโตรจึง ระลึก ถึง
คํา ที่พระเยซูตรัส ไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ ขัน สองหน ท่านจะ
ปฏิเสธเราสามครัง้ ” เมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้

15
พระเยซูทรงถูกนําไปอยู่ต่อหน้าปี ลาต (มธ 27:1-2, 11-15;
ลก 23:1-7, 13-18; ยน 18:28-40; 19:1-16)
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1

พอรุ ง่ เช้า พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ใหญ่และพวกธร
รมาจารย์ และบรรดาสมาชิก สภาได้ ปรึกษากัน แล้วจึงมัด
พระเยซู พาไปมอบไว้แก่ปีลาต 2 ปีลาตจึง ถามพระองค์ว่า
“ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ” พระองค์ตรัส ตอบท่าน
ว่า “ท่านว่าแล้วนี่” 3 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษ
พระองค์เป็นหลายประการ แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการ
ใด 4 ปีลา ต จึง ถาม พระองค์อีกว่า “ท่าน ไม่ ตอบ อะไร หรือ
ดูเถิด เขา กล่าว ความ ปรักปรํา ท่าน หลาย ประการ ทีเดียว ”
5 แต่พระ เยซูมิได้ตรัส ตอบ ประการ ใด อีก ปี ลา ตจึงอัศ จร
รย์ใจ 6 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ ง
ให้เขาตามที่เขาขอ
ปล่อยตัวบารับบัส ตรึงพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-26;
ลก 23:16-25; ยน 18:40)
7

มีคนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส ซึ่ง ต้องจํา อยู่ ในจําพวกคนกบฏ
ผู้ที่ได้กระทํา การฆาตกรรมในการกบฏนั ้น 8 ประชาชนจึง
ได้ ร้อง เสียง ดัง เริม
่ ขอ ปี ลาต ให้ ทํา ตาม ที่ ท่าน เคย ทําให้
เขา นั ้น 9 ปีลาต ได้ ถาม เขา ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ปรารถนา
จะ ให้ เรา ปล่อย กษั ตริย์ ของ พวก ยิว หรือ” 10 เพราะ ท่าน
รู อยู
้ แล
่ ้วว่า พวก ปุโรหิต ใหญ่ได้มอบ พระองค์ไว้ด้วย ความ
อิจฉา 11 แต่พวก ปุโรหิต ใหญ่ยุยง ประชาชน ให้ ขอ ปี ลา ต
ปล่อยบารับบัสแทนพระเยซู 12 ฝ่ายปี ลาตจึงถามเขาอีกว่า
“ท่านทัง้ หลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้ ซึ่งท่านทัง้ หลาย
เรียก ว่า กษั ตริย์ ของ พวก ยิว” 13 เขา ทัง้ หลาย ร้อง ตะโกน
อีกว่า “ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด” 14 ปีลาตจึง ถามเขาทัง้
หลายว่า “ตรึงทําไม เขาได้ ทําผิดประการใด” แต่ประชาชน
ยิง่ ร้องว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด” 15 ปีลาตปรารถนาจะ
เอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อได้ให้โบย
ตีพระองค์แล้ว ก็มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึง ไว้ที่กางเขน
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16 พวกทหารจึงนําพระองค์ ไปข้างในราชสํานั กคือที่ เรียกว่า

ศาลปรีโทเรียม แล้วเรียกพวกทหารทัง้ กองให้มาประชุมกัน

พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
17 เขาเอาเสื้อ สี ม่วงมาสวมพระองค์ เอาหนามสานเป็ น
มงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ 18 แล้วเริม
่ คํานั บพระองค์พูด
ว่า “กษั ตริยของ
์
พวก ยิว เจ้าข้า ขอ ทรง พระ เจริญ” 19 แล้ว
เขาได้ เอาไม้ ออ
้ ตี พระเศียรพระองค์ และได้ ถ่มน้าํ ลายรด
พระองค์ แล้ว คุกเข่า ลงนมัสการพระองค์ 20 เมื่อ เยาะเย้ย
พระองค์แล้ว เขา ถอด เสื้อ สี ม่วง นั ้น ออก แล้ว เอา ฉลอง
พระองค์ เองสวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย
ที่กางเขน 21 มีคน หนึ่ ง ชื่อ ซี โมน ชาว ไซ รีน เป็น บิดา ขอ งอ
เล็ก ซานเดอร์และรู ฟัส เดิน มาจากบ้านนอกตามทางนั ้น
เขาก็เกณฑ์ซีโมนให้ แบกกางเขนของพระองค์ไป 22 เขาพา
พระองค์ มาถึง สถานที่แห่ง หน่งึ ชื่อ กลโกธา แปลว่า สถาน
ที่กะโหลก ศีรษะ 23 แล้ว เขา เอา นํ้า องุน
่ ระคน กับ มดยอบ
ให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่รับ
การ ตรึง บน ไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน
19:17-37)
24 ครัน
้ เขา ตรึง พระองค์ที่กางเขน แล้ว เขา ก็ เอา ฉลอง
พระองค์ จับ สลาก แบ่ง ปันกัน เพื่อ จะ รู ้ ว่า ใคร จะ ได้อะไร
25 เมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั ้นเป็ นเวลาเช้าสามโมง 26 มีข้อหา
ที่ ลงโทษพระองค์เขียนไว้ ข้างบนว่า “กษั ตริยของพวกยิ
์
ว”
27 เขา เอา โจร สอง คน ตรึง ไว้พร้ อม กับ พระองค์ ข้าง ขวา
พระหัตถ์ คน หนึ่ ง และ ข้าง ซ้าย อีก คน หนึ่ ง 28 คํา ซึ่ง เขียน
ไว้ ใน พระ คัมภีรแล
์ ้วนัน
้ จึง สําเร็จ คือ ที่ว่า ‘ท่าน ถูก นั บ เข้า
29
กับ บรรดาผู้ละเมิด ’ ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้น
ก็ด่า ว่า พระองค์ สัน
่ ศีรษะ ของ เขา กล่าว ว่า “เฮ้ย เจ้า ผู้ จะ
ทําลายพระวิหารและสร้างขึ้น ในสามวัน น่ ะ 30 จงช่วยตัว
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เองให้ รอดและลงมาจากกางเขนเถิด” 31 พวกปุโรหิต ใหญ่
กับ พวกธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ย พระองค์ ในระหว่างพวกเขา
เองเหมือ นกันว่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ แต่ช่วยตัว เอง
ไม่ได้ 32 ให้เจ้าพระคริสต์ กษั ตริยแห่
์ งอิส ราเอล ลงมาจาก
กางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ เพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อ” และสองคน
นั ้นที่ถูกตรึง ไว้ กับ พระองค์ก็กล่าวคํา หยาบช้า ต่อ พระองค์
33 ครัน
้ เวลาเที่ยงก็บังเกิดความมืดทัวท
่ ง
ั ้ แผ่นดินจนถึงบ่าย
34
สามโมง พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซูทรงร้องเสียงดัง
ว่า “เอ โล อี เอ โล อี ลา มา สะบัก ธานี ” แปล ว่า “พระเจ้า
ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรง
ทอด ทิง้ ข้า พระองค์เสีย ” 35 บาง คนใน พวก ที่ ยืน อยูที
่ ่นั ่น
36
เมื่อ ได้ ยินก็พูด ว่า “ดูเถิด เขา เรียก เอ ลี ยาห์” มีคน หนึ่ ง
วิง่ ไป เอา ฟองนํ้า ชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว เสียบ ปลาย ไม้อ้อ ส่ง
ให้พระองค์เสวย แล้วว่า “อย่า เพิง่ ให้เราคอยดูว่า เอลี ยาห์
จะ มา ปลด เขา ลง หรือ ไม่” 37 ฝ่าย พระ เยซู ทรง ร้อง เสียง
ดัง แล้ว ทรงปล่อยพระวิญญาณจิต ออกไป 38 ขณะนั ้นม่าน
ในพระวิหารก็ ขาดออกเป็น สองท่อน ตัง้ แต่บนตลอดล่าง
39 ส่วนนายร้อยที่ ยน
ื อยู่ ตรงพระพักตร์พระองค์ เมื่อ เห็นว่า
พระองค์ ทรง ร้อง เสียง ดัง และ ทรง ปล่อย พระ วิญญาณ จิต
ออก ไป แล้ว จึง พูด ว่า “แท้จริง ท่าน ผู้นี้ เป็น พระ บุตร ของ
พระเจ้า” 40 มีพวก ผู้ หญิง มอง ดูอยูแต่
่ ไกล ใน พวก ผู้ หญิง
นั ้นมีมารีย์ ชาวมัก ดาลา มารีย์ มารดาของยากอบน้ อยและ
ของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผู้หญิง เหล่า นั ้น ได้ติดตาม
และปรนนิ บัติพระองค์ เมื่อ พระองค์ ยงั อยู่ ในแคว้น กาลิ ลี)
และผู้ หญิงอ่นอ
ื ีก หลายคนที่ได้ขึ้น มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ
พระองค์ได้อยูที
่ ่นั่น
พระเยซูทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ
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27:57-61; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
42 ครัน
้ ถึง เวลา พลบคํ่า เหตุที่วัน นั ้น เป็นวัน เต รียม คือ
วันก่อ นวัน สะ บา โต 43 โย เซฟ เป็น ชาว บ้าน อา ริ มา เธีย
ซึ่ง อยู่ ใน พวก สมาชิก สภา และ เป็นที่ นั บถือ ของ คน ทัง้
ปวง ทัง้ กําลัง คอยท่า อาณาจักร ของ พระเจ้า ด้วย จึง กล้า
เข้าไป หา ปี ลาต ขอ พระ ศพ พระ เยซู 44 ปีลา ตก็ ประหลาด
ใจที่พระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว จึง เรียกนายร้อยมาถามเขา
ว่า พระองค์ตายแล้ว หรือ 45 เมื่อ ได้รู เรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว
ท่าน จึง มอบ พระ ศพ ให้แก่โย เซฟ 46 ฝ่าย โย เซฟ ได้ ซื้อ ผ้า
ป่านเนื้ อ ละเอียด และเชิญ พระศพลงมาเอาผ้า ป่านพัน หุม
้
ไว้ แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซ่ึงได้ สกัดไว้
ในศิลา แล้ วกลิงก
้ ้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ 47 ฝ่ายมารีย์ชาว
มัก ดา ลา และ มา รีย์ มารดา ของ โย เสส ได้เห็น ที่ที่พระ ศพ
บรรจุไว้

16
การ ฟื้ น คืน พระชนม์ ของ พระ เยซู และ เหตุการณ์ ที่ติด
ตามมา (มธ 28:1-15; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ครันว
้ ัน สะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ ชาวมัก ดาลา มารีย์
มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื้อ เครือ
่ งหอมมาเพื่อ
จะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้าวันต้นสัปดาห์
พอ ดวง อาทิตย์ ขึ้น เขา ก็ มาถึงอุ โมง ค์ 3 และ เขา พูดกันว่า
“ใคร จะ ช่วย กลิงก
้ ้อน หิน ออก จาก ปาก อุโมงค์” 4 เมื่อ เขา
มองดูก็เห็นก้อนหิน นั ้น กลิง้ ออกแล้ว เพราะเป็นก้อนหิน โต
มาก 5 ครัน
้ เขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็น หนุ่ม คนหนึ่ ง นุ่ง
ห่ม ผ้า ยาวสี ขาวนั ่ง อยู่ ข้างขวา ผู้หญิง นั ้นก็ตกตะลึง 6 ฝ่าย
คน หนุ่มนั ้ นบ อก เขา ว่า “อย่า ตก ตะลึง เลย พวก ท่าน ทัง้
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หลายมาหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ต้องตรึง ไว้ที่กางเขน
พระองค์ทรง เป็น ขึ้น มา แล้ว พระองค์หา ได้ ประ ทับที่นี่ ไม่
จงดูที่ที่เขาได้ วางพระศพของพระองค์เถิด 7 แต่จงไปบอก
พวก สาวก ของ พระ องค์ ทัง้ เป โต ร เถิด ว่า พระองค์เสด็จ
ไปยัง แคว้น กาลิลีก่อ นท่า นทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็น
พระองค์ที่ นั ่น เหมือน พระองค์ ตรัส ไว้แก่พวก ท่าน แล้ว”
8 หญิงเหล่านั ้นกอ
็ อกจากอุโมงค์รีบหนี ไป เพราะพิศวงตกใจ
จนตัวสัน
่ เขามิได้พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัว 9 ครันร
้ ุ่งเช้าวัน
ต้น สัปดาห์ เมื่อ พระเยซู ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ทรง
สําแดง พระองค์ให้ปรากฏ แก่มารีย์ ชาว มัก ดา ลา ก่อน คือ
มา รียคนที
์
่พระองค์ได้ขับ ผี ออก เจ็ด ผี 10 มารีย์ จึง ไป บอก
พวกคนที่ เคยอยู่ กับ พระองค์แต่ ก่อน เขากําลัง ร้องไห้เป็น
ทุกข์อยู่ 11 เมื่อ เขา ได้ ยินว่า พระองค์ ทรง พระชนม์อยู่ และ
มารียได้
์ เห็ นพระองค์แล้ว เขาก็ไม่ เชื่อ 12 ภายหลัง พระองค์
ทรง ปรากฏ พระ กาย อีกรู ป หนึ่ ง แก่ศิษย์สอง คน เมื่อ เขา
กําลังเดินทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์สองคนนั ้นจึงไปบอก
ศิษย์อื่นๆ แต่เขา มิได้เชื่อ 14 ภาย หลัง พระองค์ ทรง ปรากฏ
แก่ สาวกสิบ เอ็ด คนเมื่อ เขาเอนกายลงรับ ประทานอยู่ และ
ทรง ติ เตียน เขา เพราะ เขา ไม่ เชื่อ และ ใจ ดื้อดึง ด้วย เหตุ
ที่เขามิได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้น
มา แล้ว 15 ฝ่าย พระ องค์ จึง ตรัสสงั ่ พวก สาวก ว่า “ท่าน ทัง้
หลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริฐ แก่มนุษย์ทุก
คน 16 ผู้ที่เชื่อ และรับ บัพ ติศ มาก็ จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อ จะ
ต้องถูกลงพระอาชญา 17 มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหล่า
นี้ จะบังเกิดขึ้นที่นั ้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขา
จะพูด ภาษาใหม่ หลายภาษา 18 เขาจะจับ งูได้ ถ้า เขาดื่ม ยา
พิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบน
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คนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั ้นจะหายโรค”
11)

การเสด็จ ขึ้น สู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-

19

ครัน
้ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัสสงั ่ เขา แล้ว พระองค์ทรง
ถูกรับ ขึ้น ไป ใน สวรรค์ ประทับ เบื้อง ขวา พระหัตถ์ ของ
พระเจ้า 20 พวก สาวก เหล่า นั ้น จึง ออก ไป เทศนา สัง่ สอน
ทุก แห่ง ทุก ตําบล และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงร่วมงานกับ
เขา และทรงสนั บสนุน คํา สอนของเขาโดยหมายสําคัญ ที่
ประกอบนั ้น เอเมน
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