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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็ นที ่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี � เป็นผู้เขียนข่าวประเส
ริฐเล่ มนี้ มาระโก และลู กา ได้ เรียกท่านว่า เลวี มาระโกได้ เรียกบิดาของ
ท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บภาษี คือผู้ที่เก็บรวบรวมเงินภาษี ซึ่งโดยปกติแล
ว
้ จะทําการขูดรีดอย่างไม่เป็นธรรม มักจะเป็นคนรํา่ รวยและเป็นทีเกล
่
ียด
ชัง ของพวกยิว ตลอดมา และแม้ ภายหลัง การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ น
คืน พระชนม์ ของพระคริสต์ แล้ว ท่านผู้ นี้ ก็ ยัง คงเรียกตัว ของท่านเองว่า
“มัทธิวคนเก็บภาษี �
หน ังสือ ขอ งมัทธิว มีช่อ
่ ง ว่า “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู คริสต์
ื เรือ
เรียบเรียงโดยท่า นมัทธิว� หน ังสือ ทุก เล่ม ในพระคัมภีร ์ เป็น พระวจนะ
ของ พระเจ้า แต่ หน ังสือ สี่ เล่ม แรก ของ พระ คัมภีร ์ ใหม่ ซึ่ง บอก เรา ให้
ทราบเกี่ยวกับ ชีวต
ิ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระ
เยซู คริสต์ นั ้น เรา เรียก ชื่อ เฉพาะ ว่า “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู� ข่าว
ประเสริฐโดยมัทธิวเล่มนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นกษั ตริย์
ที่ ว่า มัทธิว และลูก าได้ ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั ้น เป็น ความคิด ที่
ไม่มี มูล ความจริง และเป็ นว ิธี ของผู้ ที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า โดยพยายามใช้
เหตุผลว่า ข่าวประเสริฐทัง้ สามเล่มแรกนี้ มีข้อความที่คล้ายคลึงกัน พวก
เขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที่ ได้รับการทรงดลใจมาจากพระเจ้า แต่
ถึง อย่างไรก็ตามไม่ เคยมี หลัก ฐานว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สามเล่ มน ี้ เป็น คํา
พูด และความคิด ของมนุษย์ หรือ ได้ ลอกเลียนแบบมาจากต้น ฉบับ ใดๆ
และในหนั ง สื อม ัทธิว บทที่ 4 ข้อ 4 พระเยซู ทรงตรัส ไว้ว่า “พระวจนะทุก
คําออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า�
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่ มน ี้ นั้น ได้ รับ
การเขียนขึ้ นก ่อนหน้า การทําลายร้างกรุ ง เยรู ซาเล็ม อาจจะเป็น ราวๆ ปี
ค�ศ� 37 และเป็นทีย
่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่าเป็นหนั งสือข่าวประเสริฐเล่ม
แรกซึ่ง เขียนขึ้น เพื่อ ชาวยิว เป็น หลัก ใหญ่ คํา อุปมาและคํา สอนบางส่วน
มุ่งเล็งถึงชาวยิวและผู้นําของพวกเขา หนังสือเล่มนได้
ี้ รวบรวมลําดับวงศ์
ของ “พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น บุตรของดาวิด ผู้ ทรงเป็น บุตรของอับ รา
ฮัม� และได้ ยกย่องพระเยซู วา่ เป็น “กษั ตริย์ของชนชาติ ยิว � (2:2) และ
ลําดับวงศ์ของพระองค์ก็ทําให้พระองค์มีสิทธิอย่างกษั ตริย์ในฐานะที่ทรง
เป็นบุตรที่โยเซฟเลี้ยงดูมา (1:16)

ใน ระหว่าง หนั งสือ ข่าว ประเสริฐ ด้วย กัน แล้ว หน ังสื อม ัทธิว ได้ ให้
รายงานอย่างละเอียดที่สุด เกี่ยวกับ การเทศนาบนภูเขาและการสนทนา
ธรรมบนภูเขามะกอกเทศ
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ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม
หน ังสือ ลําดับ พงศ์ พันธุ ์ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น บุตรของดาวิด
ผู้ ทรงเป็น บุตรของอับ ราฮัม 2 อับ ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค อิส อัค
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาโคบ ยาโคบให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยู ดาห์ และพี่ น้องของ
เขา 3 ยูดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเปเรศกับเศ-ราห์เกิดจากนางทามาร์ เปเรศ
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮสโรน เฮสโรนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ราม 4 รามให้ กําเนิ ด
บุตรชื่ออ ัม มี นาดับ อัม มี นาดับ ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ นาโชน นาโชนให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ สัล โมน 5 สัล โมนให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โบอาสเกิด จากนางราหับ โบ
อาสให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรู ธ โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี
6 เจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิดผูเ้ ป็ นกษั ตริย์ ดาวิดผูเ้ ป็ นกษั ตริย์ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ ซาโลมอน เก ิด จากนางซึ่ง แต่ ก่อนเป็น ภรรยาของอุ รียาห์ 7 ซา
โลมอนให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรโหโบอัม เรโหโบอัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบียาห์
อาบ ี ยาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาสา 8 อาสาให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เยโฮชาฟัท เย
โฮชาฟัทให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซียาห์ 9 อุ
สซี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ โยธาม โยธามให้กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหัส อาหัส ให้
กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮเซคี ยาห์ 10 เฮเซคี ยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ มนั ส เสห์ มน ัส
เสห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาโมน อาโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยสิยาห์ 11 โยสิยาห์
ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เยโคนิ ยาห์ กับ พวกพี่ น้องของเขา เก ิด เมื่อ คราวพวก
เขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลน 12 หลังจากพวกเขาต้องถูก
กวาดไปยังกรุ งบาบิโลนแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเซลาทิเอล เซ
ลาทิ เอลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เศรุ บ บาเบล 13 เศรุ บ บาเบลให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ
อาบีอูด อาบอ
ี ูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออา
ซอร์ 14 อาซอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาคิม อา
คิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีอูด 15 เอลีอูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอ
าซาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมัทธาน มัทธานให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ 16 ยาโคบ
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซู ที่ เรียกว่าพระคริสต์
ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์ 17 ดังนั ้น ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิด
จึง เป็น สิบ สี่ ชัว่ คน และนั บ ตัง้ แต่ ดาว ิ ดลงมาจนถึง ต้องถูก กวาดไปเป็น
เชลยยัง กรุ ง บาบิ โลนเป็น เวลาสิบ สี่ ชัว่ คน และนั บ ตัง้ แต่ ต้องถูก กวาดไป
เป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชัว่ คน
1

การตัง้ ครรภ์และการกําเนิ ดจากหญิงพรหมจารี
เรือ
่ งพระกําเนิ ด ของพระเยซู คริสต์ เป็น ดังนี้ คือ มารีย์ ผู้ เป็น มารดา
ของพระเยซูนั ้น เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมันก
้ ันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วย
กันก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 แต่โย
เซฟสามีของเธอเป็นคนชอบธรรม ไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไป
18
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ของเธอ หมายจะถอนหมัน
้ เสี ยล ับๆ 20 แต่ เมื่อ โยเซฟยัง คิด ในเรือ
่ งนี้ อยู่
ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝั
นว่า “โยเซฟ บุตรดาวิด อย่ากลั วที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย
เพราะว่าผู้ซ่ึงปฏิ สนธิในครรภ์ ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ
์ 21 เธอจะประสู ติ บุตรชาย แล ้ว เจ้า จะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะ
ว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติ ของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทัง้
หลาย� 22 ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า ซึ่ง ตรัส ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า 23 ‘ดู เถิด หญิง พรหมจารีคนหนึ่ ง
จะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียกนามของท่าน
ว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา� 24 ครัน
้ โยเซฟตื่นขึ้นก็
กระทําตามคําซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัง่ เขานั ้น คือได้รบ
ั มา
25
รียม
์ าเป็นภรรยา แต่มิได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายหัวปีแล้ว และ
โยเซฟเรียกนามของบุตรนั ้นว่า เยซู

2
นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก

ครัน
้ พระ เยซู ได้ ทรง บังเกิด ที่ บ้าน เบธเล เฮม แคว้น ยู เดีย ใน รัชกาล
ของกษั ตริย์ เฮโรด ดู เถิด มี พวกนั ก ปราชญ์ จากทิศ ตะวัน ออกมายัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุ มารที่ บังเกิด มาเป็นกษั ตริย์ ของชนชาติยิ วน ั ้นอ
ยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวัง
จะนมัสการท่าน� 3 ครัน
้ กษั ตริ ย์ เฮโรดได้ยน
ิ ดัง นั ้น แล้ว ท่านก็ วน
ุ่ วาย
4
พระทัย ทัง้ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มก็พลอยวุน
่ วายใจไปกับท่านด้วย แลวท
้ ่าน
ให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถาม
เขาว่า พระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด 5 เขาทูลท่านว่า “ที่ บ้านเบธเลเฮม
แคว้น ยู เดีย เพราะว่า ศาสดาพยากรณ์ ได้ เข ียนไว้ ดังนี้ ว่า 6 ‘บ้านเบธเล
เฮมในแผ่น ดิน ยู เดีย จะเป็น บ้านเล็ก น้ อยที่สุด ท่ามกลางบรรดาผู้ ครอง
ของยู เดี ยก ็ หามิได้ เพราะว่า เจ้า นายคนหนึ่ ง จะออกมาจากท่าน ผู้ ซึ่ง จะ
ปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา� ” 7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกนั กปราชญ์
เข้ามาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่างถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั ้นได้ปรากฏขึ้น
8 และท่านได้ ให้ พวกนั ก ปราชญ์ ไปยั งบ ้านเบธเลเฮมสัง
่ ว่า “จงไปค้นหา
กุมารนั ้นอย่างถี่ถ้วนกันเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะ
ได้ ไปนมัสการท่านด้วย� 9 ครัน
้ พวกเขาได้ ฟัง กษั ตริย์แล้ว เขาก็ ได้ ลาไป
และดู เถิด ดาวซึ่ง เขาได้ เห ็น ในทิศ ตะวัน ออกนั ้ นก ็ ได้ นํา หน้า เขาไป จน
มาหยุดอยู่เหนื อสถานที่ที่กุมารอยู่นั ้น 10 เมื่อพวกนั กปราชญ์ได้เห็นดาว
นั ้น แล้ว เขาก็ มี ความชื่นชมยินดี ยิง่ นั ก 11 ครัน
้ พวกเขาเข้าไปในเรือนก็
พบกุมารกับ นางมารีย์มารดา จึง กราบถวายนมัสการกุมารนั ้น แล ้ว เปิด
1
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หีบ หยิบ ทรัพย์ ของเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็น เครือ
่ งบรรณาการ คือ
12
ทองคํา กํายาน และมดยอบ และพวกนั ก ปราชญ์ ได้ ยิน คํา เตือนจาก
พระเจ้าในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของ
ตนทางอื่น
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์

13 ครัน
้ เขาไปแล้ว

ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้มาปรากฏ
แก่ โยเซฟในความฝัน แล้ว บอกว่า “จงลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดาหนี ไป
ประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยูที
่ ่นั ่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะ
แสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวต
ิ เสีย� 14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุก
ขึ้น พากุมารกับ มารดาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ 15 และได้ อยู่ ที่ นั ่น จนเฮโรด
สิน
้ พระชนม์ ทัง้ นี้ เก ิด ขึ้น เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเรา
ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�
กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม

16 ครัน
้ เฮโรดเห็นว่าพวกนั กปราชญ์หลอกท่าน

ก็กรว
ิ้ โกรธยิง่ นั ก จึงใช้
คนไปฆ่า เด็ก ทัง้ หมดในบ้านเบธเลเฮมและที่ ใกล้ เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ อายุ
สองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลาที่ ท่านได้ถามพวกนั กปราชญ์อย่างถ้วนถี่
นั ้น 17 ครัง้ นั ้ นก็สําเร็จตามพระวจนะที่ ตรัสโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์
ว่า 18 ‘ได้ ยิน เสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็น เสียงโอดครวญและร้องไห้ และ
รํา่ ไห้เป็นอันมาก คือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทัง้ หลายของตน นางไม่
รับฟังคําเล้าโลม เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว�
การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)
ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า มาปรากฏในความฝันแก่ โยเซฟที่ ประเทศอียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จง
ลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดามายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เพราะคนเหล่านั ้ นที
่ แสวงหา ชีวต
ิ ของ กุมาร นั ้น ตาย แล้ว� 21 โย เซฟ จึง ลุก ขึ้น พา กุมาร กับ
มารดามายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล 22 แต่ เมื่อ ได้ ยิ นว ่า อารเคลาอัส ครอบ
ครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผูเ้ ป็นบิดา จะไปที่นั่นกกลั
็ ว และเมื่อได้ทราบ
การเตือนจากพระเจ้าในความฝัน จึงเลี่ยงไปยังบริเวณแคว้นกาลิลี 23 ไป
อาศัย ในเมืองหนึ่ ง ชื่อ นาซาเร็ธ เพื่อ จะสําเร็จ ตามพระวจนะซึ่ง ตรัส โดย
พวกศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ�
19 ครัน
้ เฮโรดสิน
้ พระชนม์แล้ว
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ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17;
ยน 1:6-8, 19-28)
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คราวนั ้น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา มาประกาศในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแคว้น
2
ยู เดีย กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายจงกลับ ใจเสีย ใหม่ เพราะว่า อาณาจักร
แห่งสวรรค์ มาใกล้ แล้ว� 3 ยอห์นผู้นี้ แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาห์ศาสดา
พยากรณ์ ว่า ‘เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคาของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงกระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� 4 เสื้อผ้าของ
ยอห์นผู้นี้ ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือ
ตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า 5 ขณะนั ้น ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้น ยู
เดีย และคนทัว่ บริเวณรอบแม่น้ําจอร์แดน ก็ออกไปหายอห์น 6 สารภาพ
ความ ผิด บาป ของ ตน และ ได้ รับ บัพ ติศ มา จาก ท่าน ใน แม่ นํ้า จอร์ แดน
7 ครัน
้ ยอห์น เห็น พวกฟาริ สี และพวกสะดู สี พากัน มาเป็ นอ ัน มากเพื่อ
จะรับบัพติศมา ท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า “โอ เจ้าชาติงูร้าย ใครได้เตือนเจ้า
ให้ หนี จากพระอาชญาซึ่ง จะมาถึง นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น จงพิ สู จน ์ การกลับ ใจ
ของเจ้า ด้วยผลที่ เกิด ขึ้น 9 อย่า นึ ก เหมาเอาในใจว่า เรามี อบ
ั ราฮัม เป็น
บิดา เพราะเราบอกเจ้า ทัง้ หลายว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์สามารถจะให้ บุ ตร
เกิดขึ้นแก่อบ
ั ราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ ได้ 10 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้
แล้ว ดังนั ้นทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ 11 เราให้
เจ้ าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า แสดงว่า กลับ ใจใหม่ ก็ จริง แต่ พระองค์
ผู้ จะมาภายหลัง เรา ทรงมี อิทธิฤทธิ์ยิง่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะ
ถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์ จะทรงให้เจ้ าทัง้ หลายรับบัพติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพล
ัว่ พร้อมแล้ว และจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่ พระองค์จะทรง
เก็บ ข้าวของพระองค์ ไว้ในยุง้ ฉาง แต่ พระองค์ จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่
ไม่รูดั
้ บ�
1

พระเยซู ทรงรับ บัพ ติศ มาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน
1:31-34)
แล ้ว พระเยซู เสด็จ จากแคว้น กาลิ ลี มาหายอห์ นที ่ แม่น ้าํ จอร์แดน
เพื่อจะรับบัพติศมาจากท่าน 14 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์
ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้า
พระองค์� 15 และพระเยซู ตรัส ตอบยอห์ นว ่า “บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะ
สมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ� แล้วท
่า นก็ ยอมทํา ตามพระองค์ 16 และพระเยซู เมื่อ พระองค์ ทรงรับ บัพ ติศ มา
แล้ว ในทัน ใดนั ้ นก ็ เสด็จ ขึ้น จากนํ้า และดู เถิด ท้องฟ้า ก็ แหวกออก และ
พระองค์ ได้ ทอดพระเนตรเห็น พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ ลงมาดุจ
นกเขาและสถิต อยู่ บนพระองค์ 17 และดู เถิด มี พระสุรเสียงตรัส จากฟ้า
สวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
13
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พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)
1 ครัง
้ นั ้นพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร เพื่อพญา

มารจะได้มาทดลอง 2 และเมื่อพระองค์ทรงอดพระกระยาหารสี่สิบวันสี่สิ
บคืนแล้ว ภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เมื่อผูท
้ ดลองมา
หาพระองค์ มันก็ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั งก
่ ้อนหิน
4
เหล่านี้ ให้กลายเป็นพระกระยาหาร� ฝ่ายพระองค์ ตรัสตอบว่า “มีพระ
คัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่
บํารุ งด ้วยพระวจนะทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้า� ”
5 แล ้ว พญามารก็ นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง นครบริสุทธิ ์ และให้ พระองค์ ประ
6
ทั บท ี่ ยอดหลังคาพระวิหาร แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตร
ของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะ
รับสัง่ ให้ เหล่ าทูต สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน และเหล่า ทูต สวรรค์
จะเอามือ ประคองชู ท่านไว้ เกรงว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดเท้า ของท่านจะ
กระแทกหิน� ” 7 พระเยซู จึง ตรัส ตอบมั นว ่า “พระคัมภีร ์ มี เข ียนไว้ อี
กว่า ‘อย่า ทดลององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน� ” 8 อี ก
ครัง้ หนึ่ งพญามารได้นําพระองค์ข้น
ึ ไปบนภูเขาอันสูงยิง่ นั ก และได้แสดง
บรรดาราชอาณาจักรในโลก ทัง้ ความรุ ง่ เรืองของราชอาณาจักรเหล่านั ้น
ให้ พระองค์ ทอดพระเนตร 9 แล ้ว ได้ ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านจะกราบลง
นมัสการเรา เราจะให้สิ ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ แก่ ท่าน� 10 พระเยซู จึงตรัสตอบ
มั นว ่า “อ้ายซาตาน จงไปเสีย ให้ พ้น เพราะพระคัมภีร ์ มี เข ียนไว้ ว่า
‘จงนมัสการองค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นพระเจ้า ของท่าน และปรนนิ บัติ
พระองค์ แต่ ผู้เดียว� ” 11 แล้วพญามารจึงละพระองค์ ไป และดู เถิด มี
เหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
พระเยซู ทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก
4:14-15)
12 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยิ นว ่า ยอห์น ถูก ขัง ไว้ อยู่ ในเรือนจํา พระองค์ ก็
เสด็จไปยังแคว้นกาลิลี 13 เมื่อเสด็จออกจากเมืองนาซาเร็ธแล้ว พระองค์
ก็ มาประทั บท ี่ เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่ง อยู่ รม
ิ ทะเลที่ เขตแดนเศบู ลุ นและ
นั ฟ ทา ลี 14 เพื่อ จะ สําเร็จ ตามพ ระ วจนะ ซึ่ง ตรัส ไว้ โดย อิส ยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว้นเศบูลุนและแคว้นนั ฟทาลีทางข้างทะเลฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิ ลี แห่ งบรรดาประชาชาติ 16 ประชาชนผู้ นั่ง อยู่
ในความมืดได้ เห็นความสว่างยิง่ ใหญ่ และผู้ที่ นั ่งอยู่ในแดนและเงาแห่ง
ความตาย ก็ มี ความสว่างขึ้น ส่องถึง เขาแล้ว� 17 ตัง้ แต่ นั ้น มาพระเยซู
ได้ ทรงตัง้ ต้น ประกาศว่า “จงกลับ ใจเสีย ใหม่ เพราะว่า อาณาจักรแห่ง
สวรรค์มาใกล้แล้ว�
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ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว ์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)

ขณะที่ พระเยซู ทรงดําเนิ น อยู่ ตามชายทะเลกาลิ ลี ก็ ทอดพระเนตร
เห็นพี่น้องสองคน คือซี โมนที่ เรียกว่าเปโตร กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา
19
กําลัง ทอดอวนอยู่ ที่ ทะเล เพราะเขาเป็น ชาวประมง พระองค์ ตรัส กับ
เขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้ง ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดั่ง หา
ปลา� 20 เขาทัง้ สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที
18

ทรงเรียกยากอบกับยอห์น
ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ต่อ ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น พี่ น้องอีก สองคน คือ
ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา กําลัง ชุน อวนอยู่ ในเรื
อก ับเศเบดี บิ ดาของเขา พระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้น เขาทัง้
สองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป
21

พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี

พระเยซู ได้ เสด็จ ไปทัว่ แคว้น กาลิ ลี ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของ
เขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐ แห่ งอาณาจั กรน น
ั ้ และทรงรักษาโรคภัย
24
ไข้เจ็บทุกอย่างของชาวเมืองให้หาย กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็ เลื่องลือ
ไปทัว่ ประเทศซีเรีย เขาจึง พาบรรดาคนป่วยเป็น โรคต่างๆ คนที ่ ทนทุกข์
เวทนา คนผีเข้า คนบ้า และคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรง
รักษาเขาให้หาย 25 และมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลี และแคว้นทศบุ
รี และกรุ ง เยรู ซาเล็ม และแคว้น ยู เดีย และแม่น้ํา จอร์แดนฟากข้างโน้ น
ติดตามพระองค์ไป
23

5
การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิรน
ั ดร์ (ลก 6:20-49)

ครัน
้ ทอด พระเนตร เห็น คน มาก ดัง นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ขึ้น ไป บน ภู
เขา และเมื่อ ประทับ แล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ มาเฝ้า พระองค์ 2 และ
พระองค์ ทรงเอ่ย พระโอษฐ์ ตรัส สอนเขาว่า 3 “บุ คคลผู้ ใดรูส
้ ก
ึ บกพร่อง
ฝ่ายจิต วิญญาณ ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของ
เขา 4 บุ คคลผู้ ใดโศกเศร้า ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ รบ
ั การ
ทรงปลอบประโลม 5 บุ คคลผู้ ใดมี ใจอ่อนโยน ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า
เขาจะได้ รบ
ั แผ่น ดิน โลกเป็น มรดก 6 บุ คคลผู้ ใดหิว กระหายความ
ชอบธรรม ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ อม
่ิ บริบู รณ ์ 7 บุ คคลผู้ ใด
มี ใจกรุณา ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ รบ
ั พระกรุณา 8 บุ คคลผู้
ใดมี ใจบริสุทธิ์ ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ เห ็ นพระเจ้า 9 บุ คคล
ผู้ ใดสร้างสันติ ผู้ นั้ น เป็นสุข เพราะว่า จะได้ เรียกเขาว่า เป็น บุตรของ
พระเจ้า 10 บุ คคลผู้ ใดต้องถูก ข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบธรรม ผู้
นั้ น เป็นสุข เพราะว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็น ของเขา 11 เมื่อ เขา
1
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จะติเตียนข่มเหงและนิ นทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะ
เรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดี อย่างเหลือ ล้น เพราะว่า บําเหน็ จ
ของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ท้ัง
หลายทีอยู
่ ก่
่ อนท่านเหมือนกัน
คริสเตียนคือ ความสว่างและเกลือ แห่ง แผ่น ดิน โลก (มก 4:21-23;
ลก 8:16-18)
13 ท่านทั้ง หลายเป็น เกลือ แห่ง โลก แต่ ถ้า เกลือ นั้ น หมดรสเค็ม ไป
แล้ว จะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้ นไปก็ไม่เป็นประโยชน์ อะไร
มีแต่จะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบยํ่า 14 ท่านทั้งหลายเป็นความสว่าง
ของโลก นครซึ่งอยูบ
่ นภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ 15 ไม่มผู
ี ใดจุ
้
ดเทียนแล้ว
นําไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียน จะได้สอ
่ งสว่างแก่ทุกคน
ที่ อยู่ ในเรือนนั้ น 16 จงให้ ความสว่างของท่านส่องไปต่อ หน้า คนทั้ง
ปวงอย่างนั้ น เพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทํา และจะได้สรรเสริญ
พระบิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่ นสวรรค์
ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

อย่า คิด ว่า เรา มา เพื่อ จะ ทําลาย พระ ราช บัญญั ติ หรือ คํา ของ
ศาสดาพยากรณ์ เสีย เรามิได้มาเพื่อจะทําลาย แต่มาเพื่อจะให้สําเร็จ
18 เพราะเราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ถึง ฟ้า และดิน จะล่วง
ไป แม้ อักษร หนึ่ ง หรือ จุดๆ หนึ่ งก ็ จะ ไม่ สูญ ไป จาก พระ ราช บัญญั ติ
จนกว่า จะสําเร็จ ทั้ง สิ้น 19 เหตุ ฉะนั้ น ผู้ ใดได้ ทําให้ ข้อ เล็ก น้ อยสัก ข้อ
หนึ่ งในพระบัญญัตินี้ เบาลง ทั้งสอนคนอื่นให้ทําอย่างนั้ นด้วย ผูนั
้ ้ นจะ
ได้ ชื่อว่า เป็นผู้น้อยทีส
่ ุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ ผู้ใดที่ประพฤติ
และสอนตามพระบัญญัติ ผูนั
้ ้ นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่าน
ไม่ ย่ง
ิ กว่า ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ท่าน
จะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์
17

พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม
ท่านทั้ง หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา กล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่า ฆ่า คน�
ถ้า ผู้ ใดฆ่า คน ผู้ นั้ น จะต้องถูก พิพากษาลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่าน
ทั้ง หลาย ว่า ผู้ ใด โกรธ พี่ น้อง ของ ตน โดย ไม่ มี เหตุ ผู้ นั้ น จะ ต้อง ถูก
พิพากษาลงโทษ ถ้า ผู้ ใดจะพู ดก ับ พี่ น้องว่า ‘อ้ายบ้า� ผู้ นั้ น ต้องถูก
นํา ไปที่ ศาลสูง ให้ พิพากษาลงโทษ และผู้ ใดจะว่า ‘อ้ายโง่� ผู้ นั้ น จะ
มี โทษถึง ไฟนรก 23 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ท่านนํา เครื่องบูชามาถึง แท่น บูชา
แล้ว และระลึก ขึ้น ได้ ว่า พี่ น้ องมี เหตุ ขัดเคืองข้อ หนึ่ ง ข้อ ใดกั บท ่าน
24 จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน ้า แท่ นบู ชา กล ับ ไปคืนดี กับ พี่น้องผู้ น้ั น เสี
ยก ่อน แล ้ว จึง ค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับ
21
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คู่ความโดยเร็วขณะที่พากันไป เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดคู่ความ
นั้ นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษา แล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้
คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริงแก่ท่าน
ว่า ท่านจะออกจากที่น่ั นไม่ได้กว่าท่านจะได้ใช้หนี้ จนครบ 27 ท่านทั้ง
หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา กล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย
เขา� 28 ฝ่ายเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ใดมองผู้ หญิง เพื่อ ให้ เก ิด ใจ
กําหนั ด ในหญิง นั้ น ผู้ นั้ น ได้ ล่วงประเวณี ในใจกับ หญิง นั้ น แล้ว 29 ถ้า
ตาข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิ้งเสีย
จากท่าน เพราะว่า จะเป็น ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่า ที่ จะเสีย อวัยวะ
ไปอย่างหนึ่ ง แต่ ทั้ง ตัว ของท่านไม่ ต้องถูก ทิ้ง ลงในนรก 30 และถ้า
มือข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดออกและโยนมันทิ้งเสีย
จากท่าน เพราะว่า จะเป็น ประโยชน์ แก่ ท่านมากกว่า ที่ จะเสีย อวัยวะ
ไปอย่างหนึ่ ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรก
พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)
ยั งม ี คํา กล่าวไว้ ว่า ‘ผู้ ใดจะหย่า ภรรยา ก็ ให้ เขาทํา หนั งสือ หย่า
ให้แก่ภรรยานั้ น� 32 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผูใดจะหย่
้
าภรรยา
เพราะเหตุ อ่น
ื นอกจากการเล่น ชู้ ก็เท่ ากับ ว่า ผู้ น้ั น ทําให้ หญิง นั้ น ล่วง
ประเวณี และถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้ นมาเป็นภรรยา ผู้นั้
นก ็ ล่วงประเวณี ด้วย 33 อีกประการหนึ่ ง ท่านทั้ง หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา
กล่าวในครัง
้ โบราณว่า ‘อย่า เสีย คํา สัตย์ ปฏิญาณ แต่ จงปฏิ บั ติ ตาม
คําสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า� 34 ฝ่ายเราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็น
บัล ลั งก ์ ของพระเจ้า 35 หรือ จะอ้างถึง แผ่น ดิน โลกก็ ดี เพราะแผ่น
ดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็ม
ก็ ดี เพราะกรุง เยรูซาเล็ม เป็น ราชธานี ของพระมหากษั ตริย์ 36 อย่า
ปฏิญาณ โดย อ้าง ถึง ศีรษะ ของ ตน เพราะ ท่าน จะ กระทํา ให้ ผม ขาว
หรือ ดํา ไปสัก เส้น หนึ่ งก ็ ไม่ ได้ 37 จร ิ งก ็ จงว่า จริง ไม่ ก็ ว่า ไม่ พู ดแต่
เพียงนี้ ก็พอ คําพูดเกินนี้ ไปมาจากความชั่ว
31

จงรักศัตรู
ท่าน ทั้ง หลาย เคย ได้ยน
ิ คํา ซึ่ง กล่าว ไว้ ว่า ‘ตา แทน ตา และ ฟัน
แทนฟัน� 39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่า ต่อสู้ คนชั่ว ถ้า ผู้ ใดตบแก้ม
ขวาของท่าน ก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่ งให้เขาด้วย 40 ถ้าผู้ใดอยากจะ
ฟ้องศาลเพื่อจะริบเอาเสื้อของท่าน ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วย 41 ถ้า
ผู้ ใดจะเกณฑ์ ท่านให้ เดิน ทางไปหนึ่ งก ิ โลเมตร ก็ ให้ เลยไปกับ เขาถึง
สองกิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้ อย่าเมินหน้าจาก
ผู้ที่อยากขอยืมจากท่าน 43 ท่านทั้งหลายเคยได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า
44
‘จงรัก เพื่อนบ้าน และเกลียดชัง ศัตรู �
ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรัก
38
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ศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชัง
ท่าน และจงอธิษฐานเพื่อ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ต่อ ท่านอย่างเหยียดหยามและ
ข่มเหงท่าน 45 จงทําดังนี้ เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดา
ของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ เพราะว่า พระองค์ ทรงให้ ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ ขึ้น ส่องสว่างแก่ คนดี และคนชั่ว และให้ ฝนตกแก่ คน
ชอบธรรมและแก่ คนอธรรม 46 แม้ว ่า ท่านรัก ผู้ ที่ รัก ท่าน ท่านจะได้
บําเหน็ จ อะไร ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทํา อย่างนั้ นมิใช่หรือ 47 ถ้าท่าน
ทักทายแต่ พี่น้ องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้ กระทํา อะไรเป็น พิเศษยิ่ง
กว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั้ นมใช่
ิ หรือ 48 เหตุ
ฉะนี้ ท่านทั้ง หลายจงเป็น คนดี รอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผูดี
้ รอบคอบ�

6
คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-18)

“จงระวัง ให้ ดี ท่านอย่า ทํา ทานต่อ หน้า มนุษย์ เพื่อ จะให้ เขาเห็น
มิ ฉะนั้ น ท่าน จะ ไม่ ได้ รับ บําเหน็ จ จาก พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต
ในสวรรค์ 2 เหตุ ฉะนั้ น เมื่อ ท่านทํา ทาน อย่า เป่า แตรข้างหน้า ท่าน
เหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทําในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อจะได้
รับ การสรรเสริญ จากมนุษย์ เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั
3
บําเหน็ จของเขาแล้ว ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทําทาน อย่าให้มือซ้าย
รูก
้ ารซึ่งมือขวากระทํานั้ น 4 เพื่อทานของท่านจะเป็นการลับ และพระ
บิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ พระองค์เองจะทรงโปรด
ประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย 5 เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน
อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรม
ศาลาและทีมุ
่ มถนน เพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็น เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้า
ในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้
ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย 7 แต่เมื่อท่าน
อธิษฐาน อย่าใช้คําซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขา
คิดว่าพูดมากหลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟัง
1

แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)

เหตุ ฉะนั้ น ท่าน อย่า เป็น เหมือน เขา เลย เพราะ ว่า สิ่ง ไร ซึ่ง ท่าน
ต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ ท่านทูล ขอแล้ว 9 เหตุ
ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ ว่า ข้า แต่ พระบิดาของ
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ผูทรงสถิ
้
ตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์
8
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เป็ นที ่ เคารพสัก การะ 10 ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตั้ง อยู่ ขอ
ให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์ ใน สวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น
ไป อย่าง นั้ น ใน แผ่น ดิน โลก 11 ขอ ทรง โปรด ประทาน อาหาร ประจํา
วัน แก่ ข้า พระองค์ ท้ัง หลายในกาลวัน นี้ 12 และขอทรงโปรดยกหนี้
ของข้า พระองค์ เหมือนข้า พระองค์ ยกหนี้ ผู้ ที่ เป็น หนี้ ข้า พระองค์ นั้ น
13 และขออย่า นํา ข้า พระองค์ เข ้า ไปในการทดลอง แต่ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้ พ้น จากความชั่ว ร้าย เหตุ ว่า อาณาจักรและฤทธิ์ เดชและ
สง่าราศีเป็นของพระองค์สบ
ื ๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 14 เพราะว่าถ้าท่าน
ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จะทรงโปรดยกโทษให้ ท่านด้วย 15 แต่ ถ้า ท่านไม่ ยกการละเมิด ของ
เพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่าน
เหมือนกัน
การถืออดอาหารจากใจจริง
ยิ่ง กว่า นั้ น เมื่อ ท่านถือ อดอาหาร อย่า ทํา หน้า เศร้า หมองเหมือน
คนหน้าซื่อใจคด ด้วยเขาแสร้งทําหน้าให้ผิดปกติ เพื่อจะให้คนเห็นว่า
เขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของ
เขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า
18 เพื่อ ท่านจะไม่ ปรากฏแก่ คนอื่ นว ่า ถือ อดอาหาร แต่ ให้ ปรากฏแก่
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ ทอด
พระเนตรเห็น ในที่ ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็ จ แก่ ท่านอย่าง
เปิดเผย
16

จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์
อย่า สะสมทรัพย์ สมบัติ ไว้ สําหรับ ตัว ในโลก ที่ ตัว มอดและสนิ ม
อาจ ทําลาย เสีย ได้ และ ที่ ขโมย อาจ ขุด ช่อง ลัก เอา ไป ได้ 20 แต่ จง
สะสมทรัพย์ สมบัติ ไว้ สําหรับ ตัว ในสวรรค์ ที่ ตัว มอดและสนิ ม ทําลาย
เสีย ไม่ ได้ และ ที่ ไม่มี ขโมย ขุด ช่อง ลัก เอา ไป ได้ 21 เพราะ ว่า ทรัพย์
สมบัติ ของ ท่าน อยู่ ทีไ่ หน ใจ ของ ท่าน ก็ จะ อยู่ ที่ นั่ น ด้วย 22 ตา เป็น
ประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั้ นถ้าตาของท่านดี ทั้งตัวกจ
็ ะเต็มไปด้วย
23
ความสว่าง
แต่ ถ้า ตาของท่านชั่ว ทั้ง ตัว ของท่านก็จะเต็ม ไปด้วย
ความมืด เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ความสว่างซึ่ง อยู่ ในตั วท ่า นมืด ไป ความมืด
นั้ นจะหนาทึบสักเพียงใด 24 ไม่มผู
ี ใดปรนนิ
้
บติ
ั นายสองนายได้ เพราะ
เขาจะชัง นายข้างหนึ่ ง และจะรัก นายอีก ข้างหนึ่ ง หรือ เขาจะนั บถือ
นายฝ่ายหนึ่ งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บติ
ั พระเจ้า
และเงินทองพร้อมกันไม่ได้
19

จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านทั้ง หลายว่า อย่า กระวนกระวายถึง ชีวต
ิ
ของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวาย
ถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม ชี วิต สําคัญ ยิ่ง กว่า อาหาร
25
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มิ ใช่ หรือ และ ร่างกาย สําคัญ ยิ่ง กว่า เครื่อง นุ่ง ห่ม มิ ใช่ หรือ 26 จงดู
นก ใน อากาศ มั นม ิ ได้ หว่าน มิได้ เกีย
่ ว มิได้ สะสม ไว้ ใน ยุง
้ ฉาง แต่
พระบิดาของท่านทั้ง หลายผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่าน
ทั้ง หลาย มิ ประเสริฐ กว่า นก หรือ 27 มี ใคร ใน พวก ท่าน โดย ความ
กระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่ งได้ หรือ
28 ท่านกระวนกระวายถึง เครื่องนุ่ง ห่ม ทําไม จงพิจารณาดอกไม้ ที่ ทุ
่ง นาว่า มัน งอกงามเจริญ ขึ้น ได้ อย่างไร มัน ไม่ ทํางาน มัน ไม่ ป่ นด้
ั าย
29 และเราบอกท่านทั้ง หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบู รณ ์ ด้วยสง่า ราศี
ของท่าน ก็ มิได้ ทรงเครื่องงามเท่า ดอกไม้ นี้ ดอกหนึ่ ง 30 เหตุ ฉะนั้ น
ถ้า พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่ ทุ ่ง นาอย่างนั้ น ซึ่ง เป็น อยู่ วัน นี้ และรุง
่
ขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้ อย พระองค์ จะไม่ทรงตกแต่ง
ท่านมากยิ่ง กว่า นั้ น หรือ 31 เหตุ ฉะนั้ น อย่า กระวนกระวายว่า เราจะ
เอาอะไรกิน หรือ จะเอาอะไรดื่ม หรือ จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม 32 (เพราะ
ว่า พวกต่างชาติ แสวงหาสิ่งของทั้ง ปวงนี้ � แต่ ว่า พระบิดาของท่าน
ผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการสิ่ง ทั้ง ปวงเหล่า
นี้ 33 แต่ ท่านทั้ง หลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความ
ชอบธรรมของพระองค์ ก่อน แล ้ว พระองค์ จะทรงเพิ่ม เติ มสิ ่ง ทั้ง ปวง
เหล่า นี้ ให้ แก่ ท่าน 34 เหตุ ฉะนั้ น อย่า กระวนกระวายถึง พรุง
่ นี้ เพราะ
ว่าพรุง
่ นี้ ก็จะมีการกระวนกระวายสําหรับพรุง
่ นี้ เอง แต่ละวันก็มีทุกข์
พออยูแล้
่ ว�

7
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น
“อย่า กล่าวโทษเขา เพื่อ ท่าน จะไม่ ต้องถูก กล่าว โทษ 2 เพราะ
ว่า ท่านทั้ง หลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูก กล่าวโทษ
อย่างนั้ น และท่านจะตวงให้ เขาด้วยทะนานอัน ใด ท่านจะได้ รบ
ั ตวง
ด้วย ทะนาน อัน นั้ น 3 เหตุ ไฉน ท่าน มอง ดู ผง ที่ อยู่ ใน ตา พี่ น้ อง ของ
ท่าน แต่ ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ท้ัง ท่อนที่ อยู่ ในตาของท่านเอง 4 หรือ
เหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พีน้
่ องของท่านว่า ‘ให้เราเขีย
่ ผงออกจากตา
ของท่าน� แต่ดูเถิด ไม้ทั้งท่อนก็อยู่ในตาของท่านเอง 5 ท่านคนหน้า
ซื่อใจคด จงชักไม้ท้ังท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็น
ได้ถนั ด จึงจะเขีย
่ ผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ 6 อย่าให้สิ่งซึ่งบริ
สุทธิ ์ แก่ สุนัข และอย่า โยนไข่ มุ กของท่านให้ แก่ สุกร เกล ื อกว่า มัน จะ
เหยียบยํ่าเสีย และจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วย
1

พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)

มัทธิว 7:7
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จงขอแล้ว จะได้ จงหาแล้ว จะพบ จงเคาะแล้ว จะเปิด ให้ แก่ ท่าน
คนที ่แสวงหาก็พบ และคนที่เคาะก็จะ
9
เปิดให้เขา ในพวกท่านมีใครบ้างทีจ
่ ะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอ
ขนมปัง 10 หรือ ให้ งู เมื่ อบ ุตรขอปลา 11 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ท่านทั้ง หลาย
เองผู้เป็นคนชั่ว ยังรูจ
้ ักให้ของดี แก่ บุ ตรของตน ยิ่งกว่านั้ น สักเท่าใด
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผูที
้ ขอจาก
่
พระองค์
7

8 เพราะว่า ทุก คนที่ ขอก ็ ได้ รบ
ั

กฎทองคํา
เหตุ ฉะนั้ น สิ ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านปรารถนาให้ มนุษย์ ทํา แก่ ท่าน จง
กระทําอย่างนั้ นแก่เขาเหมือนกัน เพราะว่านี่ คือพระราชบัญญัติและ
คําของศาสดาพยากรณ์
12

คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
จงเข้าไปทางประตู แคบ เพราะว่า ประตู ใหญ่ และทางกว้างนั้ น
14 เพราะว่าประตู
นําไปถึงความพินาศ และคนทีเข
่ ้าไปทางนั้ นมมาก
ี
ซึ่งนําไปถึงชีวตน
ิ ้นก
ั ็คับและทางก็แคบ ผูที
้ หาพบก็
่
มีน้อย
13

เรารู จ
้ ักผู้พยากรณ์ เท็จได้โดยคําสอนของเขา

15 จงระวังผูพยากรณ์
้
เท็จทีม
่ าหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ

แต่ภายในเขา
ร้ายกาจดุจสุนัขป่า 16 ท่านจะรูจ
้ ักเขาได้ ด้วยผลของเขา มนุษย์เก็บ
ผลองุน
่ จากต้นไม้ หนามหรือ หรือ ว่า เก็บ ผลมะเดื่อ จากต้น ผัก หนาม
17 ดัง นั้ น แหละต้นไม้ ดี ทุ กต้น ย่อมให้ แต่ ผลดี ต้นไม้ เลวก็ ยอ
่ มให้ ผล
เลว 18 ต้นไม้ ดี จะเกิด ผลเลวไม่ ได้ หรือ ต้นไม้ เลวจะเกิด ผลดี ก็ไม่ ได้
19 ต้นไม้ ทุ กต้น ซึ่ง ไม่ เก ิด ผลดี ย่อมต้องถูก ฟัน ลงและทิ้ง เสีย ในไฟ
20 เหตุฉะนั้ น ท่านจะรูจ
้ ักเขาได้เพราะผลของเขา
ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป
‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า� จะ
ได้ เข ้า ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ แต่ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ตามพระทัย พระบิดา
ของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ 22 เมื่อถึงวันนั้ นจะมีคนเป็นอ
ัน มากร้องแก่ เราว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ได้
พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และได้ ขับ ผี ออกในพระนามของ
พระองค์ และ ได้ กระทํา กา รม หัศ จร รย์เป็ นอ ัน มาก ใน พระนาม ของ
พระองค์ มิใช่ หรือ � 23 เมื่อ นั้ น เราจะแจ้ง แก่ เขาว่า ‘เราไม่ เคยรูจ
้ ัก
เจ้าเลย เจ้าผูก
้ ระทําความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา�
21 มิใช่ ทุ กคนที่ รอ
้ งแก่ เราว่า

รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)
เหตุ ฉะนั้ น ผู้ ใดที่ ได้ ยิน คํา เหล่า นี้ ของเราและประพฤติ ตาม เขา
ก็ เปรียบเสมือนผู้ ที่ มี สติ ปัญญาสร้างเรือนของตนไว้ บนศิ ลา 25 ฝน
24
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ก็ ตกและนํ้า ก็ ไหลท่วม ลมก็ พัด ปะทะเรือนนั้ น แต่ เรือนมิ ได้ พัง ลง
เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา 26 แต่ ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่
ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บน
ทราย 27 ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั้ น เรือนนั้ นก็
พังทลายลง และการซึ่งพังทลายนั้ นก็ใหญ่ยิ่งนั ก� 28 ต่อมาครัน
้ พระ
เยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว ประชาชนก็ อัศจรรย์ ใจด้วยคํา สัง่ สอน
ของพระองค์ 29 เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ ไม่
เหมือนพวกธรรมาจารย์

8

คนโรคเรือ
้ นหายป่วย

1 เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว

คนเป็นอันมากได้ติดตามพระ
องค์ ไป ดู เถิด มี คนโรคเรือ
้ นมานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็ จะทรงบันดาลให้ ข้า พระองค์ สะอาด
ได้� 3 พระเยซู ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขา แล ้วตรัสว ่า “เราพอใจแล้ว
จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้น โรคเรือ
้ นของเขาก็ หาย 4 ฝ่ายพระเยซู ตรั
สสงั ่ เขาว่า “อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไปสําแดงตัวแก่ปุโรหิต
และถวายเครื่องถวายตามซึ่งโมเสสได้ส่ง
ั ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคน
ทั้งหลาย�
2

ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)
เมื่อ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม มี นายร้อยคนหนึ่ ง
มา อ้อนวอน พระองค์ 6 ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้รบ
ั ใช้ ของ ข้า พระ องค์
7
เป็ นอ ัม พาตอยู่ ที่ บ้าน ทนทุกข์ เวทนามาก� พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า
“เราจะไปรักษาเขาให้หาย� 8 นายร้อยผู้นั้นทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ ตรัส เท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของข้า พระองค์ ก็ จะหายโรค 9 เพราะเหตุ วา่
ข้าพระองค์ เป็นคนอยู่ใต้ วินัยทหาร แต่ ก็ ยังมีทหารอยู่ใต้ บังคับบัญชาข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ จะบอกแก่ คนนี้ ว่า ‘ไป � เขาก็ ไป บอกแก่ คนนั ้ นว
่า ‘มา � เขาก็ มา บอกผู้ รับ ใช้ ของข้า พระองค์ ว่า ‘จงทํา สิง่ นี้ � เขาก็ ทํา �
10 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ประหลาดพระทัย นั ก ตรัส กับ บรรดา
คนที่ ตามพระองค์ ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า เราไม่
เคย พบ ความ เชื่อ ทีไ่ หน มาก เท่า นี้ แม้ ใน อิสราเอล 11 เรา บอก ท่าน
ทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
จะมาเอนกายลงกั นก ับ อับ ราฮัม และอิส อัค และยาโคบในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ 12 แต่บรรดาลูกของอาณาจักรจะต้องถูกขับไล่ไสส่งออก
ไปในที่มืดภายนอก ที่นั่ นจะมีเสียงร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน� 13 แล้ว
พระเยซูจึงตรัสกับนายร้อยว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ออย่างไร ก็ให้เป็นแก่
ท่านอย่างนั้ น� และในเวลานั ้นเอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็หายเป็นปกติ
5
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แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ เข้าไป ใน เรือ นข อง เป โตร พระองค์ ก็ ทอด
พระเนตรเห็น แม่ ยายของเปโตรนอนป่วยจับไข้ อยู่ 15 พระองค์ ทรงถูก
ต้องมือ นาง ไข้ นั ้ นก ็ หาย นางจึง ลุก ขึ้น ปรนนิ บั ติ เขาทัง้ หลาย 16 พอคํ่า
ลง เขาพาคนเป็ นอ ัน มากที่ มี ผี เข ้า สิง มาหาพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงขับ
ผี ออกด้วยพระดํารัส ของพระองค์ และบรรดาคนเจ็บ ป่วยนั ้น พระองค์
ก็ได้ ทรงรักษาให้ หาย 17 ทัง้ นี้ เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามพระวจนะโดยอิส ยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ที่วา่ ‘ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทัง้ หลาย และหอบ
โรคของเราไป� 18 ครัน
้ พระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนเป็ นอันมาก
มาล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้ข้ามฟากไป
14

ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)

“อาจารย์เจ้าข้า
ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้า จะตามท่านไปทางนั ้น� พระเยซู จึง ตรัส กับ
เขาว่า “สุ นัข จิ้งจอกยั งม ี โพรง และนกในอากาศยั งม ี รัง แต่ บุ ตรม
นุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ� 21 อีกคนหนึ่ งในพวกสาวกของพระองค์ทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า พระองค์ ไปฝัง ศพบิดาข้า
พระองค์ ก่อน � 22 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด ปล่อย
ให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด�
19 ขณะนั ้ นมีธรรมาจารย์คนหนึ่ งมาหาพระองค์ทูลว่า
20

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

เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงเรือ พวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป
เกิดพายุใหญ่ในทะเลจนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์บรรทมหลั
บอย ู่ 25 และพวกสาวกของพระองค์ ได้ มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราเถิด เรากําลังจะพินาศอยู่แล้ว� 26 พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ เจ้าผูมี
้ ความเชื่อน้ อย�
แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทัว่ ไป 27 คน
เหล่านั ้ นก ็ อัศจรรย์ ใจพู ดก ั นว ่า “ท่านผู้ นี้ เป็น คนอย่างไรหนอ จนชัน
้ ลม
และทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
23

24 ดูเถิด

คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)

28 ครัน
้ พระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้ว มีคนสองคนที่มีผี

สิงได้ออกจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ พวกเขาดุรา้ ยนั ก จนไม่มีผูใด
้
อาจผ่านไปทางนั ้นได้ 29 ดูเถิด เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซูผูเป็
้ นพระบุตร
ของพระเจ้า เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมาที่นี่ เพื่อจะทรมานพวก
เราก่อนเวลาหรือ� 30 ไกลจากที่นั่นมส
ี ุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ 31 ผีเหล่
านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ถ้าท่านขับพวกเราออก ก็ขอให้เข้าอยู่ในฝูง
สุกรนัน
้ เถิด� 32 พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั ้นว่า “ไปเถอะ� ผีเหล่านั ้นก็
ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุ กร ดู เถิด สุกรทัง้ ฝูงนั ้ นก็วงิ่ กระโดดจากหน้าผา
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ชันลงไปในทะเล และจมนํ้าตายจนสิน
้ 33 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรก็หนี เข้าไปใน
นคร เล่าบรรดาเหตุ การณ์ ซึ่งเป็นไปนั ้น กับเหตุ ที่ เกิดขึ้นแก่ คนที ่มีผีเข้า
สิงอยู่นั ้น 34 ดูเถิด คนทัง้ นครพากันออกมาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค์
แล้ว เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา

9
พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)
และพระองค์ ก็ เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากไปยัง เมืองของพระองค์ 2 ดู เถิด
เขาหามคนอัมพาตคนหนึ่ ง ซึ่ง นอนอยู่ บนที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อ พระ
เยซู ทอดพระเนตรเห็น ความเชื่อ ของเขาทัง้ หลาย จึง ตรัส กับ คนอัมพาต
ว่า “ลูก เอ๋ย จงชื่น ใจเถิด บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� 3 ดู เถิด
พวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่า “คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาท� 4 ฝ่ายพระ
เยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดชั่ว
อยูใ่ นใจเล่า 5 ทีจะว่
่
า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จง
ลุกขึ้นเดินไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 6 แต่เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้ รู ว่
้ า บุ ตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาป
ได้� (พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ คนอัมพาตว่า� “จงลุก ขึ้น ยกทีน
่ อนกลับ ไป
7
8
บ้านเถิด� เขาจึงลุกขึ้นไปบ้านของตน เมื่อประชาชนเป็นอันมากเห็น
ดัง นั ้น เขาก็ อัศจรรย์ ใจ แล ้ว พากัน สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ ได้ ทรงประทาน
สิทธิอาํ นาจเช่นนั ้นแก่มนุษย์
1

ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)

9 ครัน
้ พระเยซู เสด็จเลยที่ นั่นไป

ก็ ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่ งชื่อม
ัทธิวนัง่ อยู่ที่ ด่านเก็บภาษี จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็
ลุ กขึ้น ตามพระองค์ ไป 10 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู เอนพระกายลงเสวยอยู่ ใน
เรือน ดู เถิด มี คนเก็บ ภาษี และคนบาปอื่นๆหลายคนเข้า มาเอนกายลง
ร่วมสํารับก ับ พระองค์ และกับ พวกสาวกของพระองค์ 11 เมื่อ พวกฟาริสี
เห็นแล้ว ก็กล่าวแก่พวกสาวกของพระองค์ว่า “ทําไมอาจารย์ของท่านจึง
รับ ประทานอาหารร่วมกับ คนเก็บ ภาษี และคนบาปเล่า� 12 เมื่อ พระเยซู
ทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงตรัสกับพวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คน
เจ็บ ป่วยต้องการหมอ 13 ท่านทั้ง หลายจงไปเรียนรู ้ความหมายของ
ข้อความที่ว่า ‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา�
ด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กล
ับ ใจเสีย ใหม่� 14 แล ้ว พวกสาวกของยอห์ นมาหาพระองค์ ทูล ว่า “เหตุ
ไฉนพวกข้า พระองค์ และพวกฟาริ สี ถือ อดอาหารบ่อยๆ แต่ พวกสาวก
ของพระองค์ ไม่ ถือ อดอาหาร� 15 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “สหายของ
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เจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาได้ หรือ แต่ วันนั้ น
จะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั้ นเขาจะถืออดอาหาร
คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนั ง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า เพราะว่า ผ้า ที่ ปะเข้า
นั้ น เมื่อหดจะทําให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีก 17 และไม่มีผู้ใดเอา
นํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั้ นถุงหนั งจะขาด นํ้าองุน
่
จะรัว
่ ทั้ง ถุง หนั งก ็ จะเสีย ไปด้วย แต่ เขาย่อมเอานํ้า องุน
่ ใหม่ ใส่ ในถุง
หนั งใหม่ แล้วท้ง
ั สองอย่างก็อยูด
่ ีด้วยกันได้�
16

หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัสฟื้ นขึ้นจากความตาย
(มก 5:22-43; ลก 8:41-56)
18 เมื่อ พระองค์ กําลัง ตรัส คํา เหล่า นี้ แก่ เขา นั ้น ดู เถิด มี ขุนนาง คน
หนึ่ ง มานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “ลูกสาวของข้า พระองค์ พ่งึ ตาย ขอ
พระองค์ เสด็จ ไปวางพระหัตถ์ ของพระองค์ บนตัว เขา แล ้ว เขาจะฟื้ นขึ้
นอีก� 19 ฝ่ายพระเยซู จึงทรงลุก ขึ้น เสด็จ ตามเขาไป และพวกสาวกของ
พระองค์ ก็ ตามไปด้วย 20 ดู เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ บ
สองปี มาแล้ว แอบมาข้างหลัง ถู กต้องชายฉลองพระองค์ 21 เพราะนาง
คิด ในใจว่า “ถ้า เราได้ แตะต้องฉลองพระองค์ เท่านั ้น เราก็ จะหายโรค�
22 ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่า “ลูกสาว
เอ๋ย จงชื่นใจเถิด ความเชื่อของเจ้าทําให้เจ้าหายเป็นปกติ� นั บตัง้ แต่
เวลานั ้น ผู้ หญิง นั ้ นก ็ หายป่วยเป็น ปกติ 23 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปใน
เรือนของขุนนางนั ้น ทอดพระเนตรเห็น พวกเป่า ปี่ และคนเป็ นอ ัน มากชุ
ลม ุ นก ัน อยู่ 24 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่า
เด็ก หญิง คนนี้ ยัง ไม่ ตาย เป็น แต่ นอนหลั บอย ู่� เขาก็ พากัน หัวเราะ
เยาะพระองค์ 25 แต่เมื่อทรงขับฝูงคนออกไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จเข้าไป
จับ มือ เด็ก หญิง และเด็ก หญิง นั ้ นก ็ ลุก ขึ้น 26 แล ้ วก ิตติ ศัพท์ นี้ ก็ ลือ ไปทัว่
แคว้นนั ้น
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
ก็มีชายตาบอดสองคนตามพระองค์
มาร้องว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพระองค์ทัง้ หลายเถิด� 28 และ
เมื่อพระองค์ เสด็จเข้าไปในเรือน ชายตาบอดทัง้ สองก็ เข้ามาหาพระองค์
พระเยซูตรัสถามเขาว่า “เจ้าเชื่อหรือว่า เราสามารถจะกระทําการนี้ ได้
� เขาทูล พระองค์ ว่า “เชื่อ พระเจ้า ข้า� 29 แล ้ว พระองค์ ทรงถูก ต้องตา
ของพวกเขาตรัสว ่า “ให้ เป็น ไปตามความเชื่อ ของเจ้า เถิด� 30 แล ้ว
ตาของพวกเขาก็ กล ับ เห็นดี พระเยซู ได้ ทรงกําชับ เขาอย่างแข็ง ขั นว ่า
“จงระวัง อย่า ให้ ผู้ ใดรู ้เลย � 31 แต่ เมื่อ เขาไปจากที่ นั่น แล้ว ก็ เผยแพร่
กิตติศัพท์ ของพระองค์ ทัว่ แคว้น นั ้น 32 ขณะเมื่อ พระเยซู และเหล่า สาวก
27 ครัน
้ พระเยซู เสด็จไปจากที่นั ่น
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กําลังเสด็จออกไปจากที่ นั ่น ดู เถิด มีผู้พาคนใบ้คนหนึ่ งที่ มีผีสิ งอยู่มาหา
พระองค์ 33 เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้ หมู่คนก็อัศจรรย์ใจพู
ดกันว่า “ไม่เคยเห็นการกระทําเช่นนี้ ในอิสราเอลเลย� 34 แต่ พวกฟาริสี
กล่าวว่า “คนนี้ ขับผีออกด้วยฤทธิข
์ องนายผี�
คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)
พระ เยซู ได้ เสด็จ ดําเนิ น ไป ตาม นคร และ หมู่บ้าน โดย รอบ ทรง สัง่
สอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนน
ั ้ ทรง
36
รักษา โรค และ ความ ป่วย ไข้ ทุ กอ ย่าง ของ พลเมือง ให้ หาย
และ เมื่อ
พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น ประชาชน ก็ ทรง สงสาร เขา ด้วย เขา อิดโรย
กระจัดกระจาย ไป ดุจ ฝูง แกะ ไม่ มี ผู้ เลี้ยง 37 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวก
สาวกของพระองค์ ว่า “การเก็บ เกีย
่ วนั้ น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คน
งาน ยัง น้ อย อยู่ 38 เหตุ ฉะนั้ น พวก ท่าน จง อ้อนวอน พระองค์ ผู้ ทรง
เป็น เจ้าของการเก็บ เกีย
่ วนั้ น ให้ ส่ง คนงานมาในการเก็บ เกีย
่ วของ
พระองค์�
35

10
ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
พระองค์
ก็ ประทานอํานาจให้ เขาขับ ผี โสโครกออกได้ และให้ รก
ั ษาโรคและความ
เจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ 2 อัครสาวกสิบสองคนนั ้ นมีช่ือดังนี้ คนแรกชื่อ
ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตร กับ อันดรู ว ์น้องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบ
ดี กับ ยอห์น น้ องชายของเขา 3 ฟี ลิป และบารโธโลมิ ว โธมัส และมัทธิว
คนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผู้ที่ มีชื่ออีกว่าธัดเด
อัส 4 ซี โมนชาวคานาอัน และยู ดาสอิส คาริโอทผู้ ที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น
5 สิ บสองคนนี้ พระเยซู ทรงใช้ ให้ ออกไปและสัง
่ เขาว่า “อย่า ไปทางที่ ไป
สู่ พวกต่างชาติ และอย่า เข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย 6 แต่ ว่า
จงไปหาแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอลดี กว่า 7 จงไปพลางประกาศ
พลางว่า ‘อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว� 8 จงรักษาคนเจ็บป่วย
ให้หาย คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้น และจงขับผีให้
ออก ท่านทั้งหลายได้รบ
ั เปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ 9 อย่าหาเหรียญทองคํา
หรือ เงิน หรือ ทองแดงไว้ในไถ้ ของท่าน 10 หรือ ย่ามใช้ ตามทาง หรือ
เสื้อ คลุม สองตัว หรือ รองเท้า หรือ ไม้ เท้า เพราะว่า ผู้ ทํางานสมควร
จะได้ อาหารกิน 11 เมื่อท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดูวา
่ ใคร
เป็น คนเหมาะสมในที่ นั้ น แล ้ว จงไปอาศั ยก ับ ผู้ น้ั น จนกว่า จะจากไป
12 ขณะเมื่อ ท่านขึ้น เรือน จงให้ พรแก่ ครัว เรือนนั้ น 13 ถ้า ครัว เรือน
นั้ นสมควรรับพร ก็ให้สันติสุขของท่านอยูก
่ ับเรือนนั้ น แต่ถ้าครัวเรือน
นั้ น ไม่ สมควรรับ พร ก็ ให้ สันติ สุ ขน ้ั นกลับ คืน มาสู่ ท่าน 14 ถ้า ผู้ ใดไม่
1 เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว
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ต้อนรับท่านทั้งหลายและไม่ฟง
ั คําของท่าน เมื่อจะออกจากเรือนนั้ น
เมืองนั้ น จงสะบัดผงคลีที่ติดเท้าของท่านออกเสีย 15 เราบอกความ
จริง แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษานั้ น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห์ จะเบากว่า โทษของเมืองนั้ น 16 ดู เถิด เราใช้ พวกท่านไปดุจ
แกะอยู่ ท่ามกลางฝูง สุนัข ป่า เหตุ ฉะนั้ น ท่านจงฉลาดเหมือนงู และ
ไม่ มี ภัย เหมือนนกเขา 17 แต่ จงระวัง ผู้คนไว้ ให้ ดี เพราะพวกเขาจะ
มอบท่านทั้งหลายไว้กับศาล และจะเฆีย
่ นท่านในธรรมศาลาของเขา
18 และท่านจะถูกนําตัวไปอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็น
แก่เรา เพื่อท่านจะได้เป็นพยานต่อเขาและต่อคนต่างชาติ 19 แต่เมื่อ
เขามอบท่านไว้ นั้ น อย่า เป็ นก ังวลว่า จะพูด อะไรหรือ อย่างไร เพราะ
เมื่อ ถึง เวลา คํา ที่ ท่านจะพูด นั้ น จะทรงประทานแก่ ท่านในเวลานั้ น
20 เพราะว่าผูที
้ พู
่ ดมใช่
ิ ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดา
ของท่าน ผูตรั
้ สทางท่าน 21 แม้ว่าพีก็
่ จะมอบน้ องให้ถึงความตาย พ่อ
จะมอบลูก และลู กก ็ จะทรยศต่อ พ่อ แม่ ให้ ถึงแก่ ความตาย 22 ท่าน
จะถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ใดที่ทนได้
ถึงที่ สุด ผู้ นั้ น จะรอด 23 แต่ เมื่อ เขาข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนี ไปยั
งอีกเมืองหนึ่ ง เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนที่ท่านจะไปทั่วเมือง
ต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ปัญหาของสาวก

24 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู

และทาสไม่ใหญ่กว่านายของตน 25 ซึ่งศิษย์
จะได้ เป็น เสมอครู ของตน และทาสเสมอนายของตนก็ พออยู่ แล้ว
ถ้า เขาได้ เรียกเจ้า บ้า นว่าเบเอลเซบู ล เขาจะเรียกลู กบ ้า นของเขา
มากยิ่ง กว่า นั้ น สัก เท่าใด 26 เหตุ ฉะนั้ น อย่า กลัว เขา เพราะว่า ไม่ มี สิ
่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้ ประจักษ์
27 ซึ่ง เรากล่าวแก่ พวกท่านในที่ มืด ท่านจงกล่าวในที่ สว่าง และซึ่ง
ท่านได้ยน
ิ กระซิบทหู
ี่ ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน 28 อย่า
กลัว ผู้ ที่ ฆ่า ได้ แต่ กาย แต่ ไม่มี อํานาจที่ จะฆ่า จิต วิญญาณ แต่ จงกลัว
พระองค์ ผู้ ทรง ฤทธิ์ ที่ จะ ให้ ทั้ง จิต วิญญาณ ทั้ง กาย พินาศ ใน นรก ได้
29 นกกระจอกสองตัว เขาขายบาทหนึ่ งม ิ ใช่ หรือ แต่ ถ้า พระบิดาของ
ท่าน ไม่ ทรง เห็น ชอบ นก นั้ น แม้ สัก ตัว เดียว จะ ตก ลงถึ งด ิ นก ็ ไม่ ได้
30 ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนั บไว้แล้วทุกเส้น 31 เหตุ ฉะนั้ นอย่า
กลัวเลย ท่านทั้งหลายก็มีค่ากว่านกกระจอกหลายตัว 32 เหตุ ดังนั้ น
ผู้ใดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผูน
้ ้ั นต่อพระพักตร์พระบิดาของ
33
เราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ด้วย
แต่ ผู้ ใดจะปฏิเสธเราต่อ หน้า มนุษย์
เราจะปฏิเสธผู้น้ั นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ด้วย
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา
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อย่า คิด ว่า เรา มา เพื่อ จะ นํา สันติภาพ มา สู่ โลก เรา มิ ได้ นํา
สันติภาพมาให้ แต่ เรานํา ดาบมา 35 ด้วยว่า เรามาเพื่อ จะให้ ลูกชาย
หมางใจกับ บิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับ มารดาและลูก สะใภ้
หมางใจกับแม่สามี 36 และผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็นศัตรูต่อ
กัน 37 ผู้ ใดที่ ร ั กบ ิ ดามารดายิ่ง กว่า รัก เราก็ ไม่ สมกับ เรา และผู้ ใดรั
กบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา ผู้นั้ นก็ไม่สมกับเรา 38 และผู้ใดที่ไม่รับ
เอากางเขนของตนตามเราไป ผู้นั้ นก็ไม่สมกับเรา 39 ผู้ที่จะเอาชีวต
ิ
ของตนรอดจะกลับ เสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ที่ สู้ เสีย ชีวต
ิ ของตนเพราะเห็น แก่
เราก็จะได้ ชีวิต รอด 40 ผู้ ที่ รับท ่า นทั้ง หลายก็รบ
ั เรา และผู้ ที่ รับ เราก็
41
รับพระองค์ทีทรงใช้
่
เรามา
ผูที
้ รั
่ บศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่ง
ศาสดาพยากรณ์ นั้ น ก็จะได้บําเหน็ จอย่างทีศาสดาพยากรณ์
่
พึงได้รับ
และผูที
้ รั
่ บผูช
้ อบธรรมเพราะนามแห่งผูช
้ อบธรรมนั้ น ก็จะได้บําเหน็ จ
อย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ 42 และผู้ใดจะเอานํ้าเย็นสักถ้วยหนึ่ งให้
คนเล็กน้ อยเหล่านี้ คนใดคนหนึ่ งด่ ม
ื เพราะนามแห่งศิษย์ของเราเรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้ นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้�
34

11

ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรั สส ง
ั ่ สาวกสิบ สองคนของพระองค์ เสร็จ แล้ว
พระองค์ ได้ เสด็จ จากที่ นั่น ไปเพื่อ จะสัง่ สอนและประกาศในเมืองต่างๆ
ของเขา
1

พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)
ฝ่ายยอห์น เมื่อ ติ ดอย ู่ ในเรือนจํา ได้ ยน
ิ ถึ งก ิ จการของพระคริสต์ จึง
ได้ ใช้ สาวกสองคนของท่านไป 3 ทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมา
นั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยหาผู้ อื่น � 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบพวกเขา
ว่า “จงไปแจ้ง แก่ ยอห์ นอ ีก ครัง
้ ถึง สิ่ง ที่ ท่านได้ยน
ิ และได้ เห็น 5 คือ
ว่าคนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คน
หู หนวกได้ยน
ิ ได้ คนตายแล้ว เป็นขึ้น มา และข่าวประเสริฐก็ประกาศ
แก่ คนอนาถา 6 บุ คคลผู้ ใดไม่ สะดุด เพราะเรา ผู้ นั้ น เป็นสุข� 7 ครัน
้
สาวกเหล่านั ้นไปแล้ว พระเยซูเริม
่ ั ้นถึงยอห์นว่า “ท่านทั้ง
่ ตรัสกับคนหมูน
หลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัด
หรือ 8 แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไร ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ ออ่อนนิ่ มหรือ
ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้าเนื้ อนิ่ มก็อยู่ในพระนิ เวศของกษั ตริย์ 9 แต่ท่านทั้ง
หลายออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียวและเราบอก
ท่านว่า ท่านนั้ นเป็นยิ่งกว่าศาสดาพยากรณ์ เสียอีก 10 คือผู้น้ั นเองที่
พระคัมภีร ์ได้ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้
นั้ นจะเตรียมทางของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 11 เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้งหลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้ น ไม่มีผู้ใดใหญ่
2
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กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ ว่า ผู้ ที่ ตํ่าต้อยทีส
่ ุด ในอาณาจักรแห่ง
12
สวรรค์ ก็ ยัง ใหญ่ กว่า ยอห์น เสี ยอ ีก
และตั้งแต่ สม ัย ยอห์น ผู้ ให้ รับ
บัพติศมาถึงทุกวันนี้ อาณาจักรแห่งสวรรค์ ก็เป็นสิ่งที่คนได้ แสวงหา
ด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ 13 เพราะคําของ
ศาสดาพยากรณ์ ท้ัง หลายและพระราชบัญญั ติ ได้ พยากรณ์ มาจนถึง
ยอห์นนี้ 14 ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับในเรื่องนี้ ก็ยอห์นนี้ แหละเป็น
เอลี ยาห์ ซ่ง
ึ จะมานั้ น 15 ใครมี หู จงฟัง เถิด 16 เราจะเปรียบคนยุ คน
ี้ เหมือนกับ อะไรดี เปรียบเหมือนเด็ก นั่ ง ที่ กลางตลาดร้องแก่ เพื่อน
17 กล่าวว่า ‘พวกฉั น ได้ เป่ า ปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้ เต้นรํา พวกฉั น
ได้ พิลาปรํ่าไห้ แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้ ครํ่าครวญ � 18 ด้วยว่า
ยอห์ นมาก็ ไม่ ได้ กิน หรือด่ ม
ื และเขาว่า ‘มี ผี เข ้า สิง อยู�
่ 19 ฝ่ายบุตร
มนุษย์ มาทั้ งก ิน และดื่ม เขาก็ ว่า ‘ดู เถิด นี่ เป็น คนกิน เติบ และดื่ มน้ า
ํ
องุน
่ มาก เป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษี และคนบาป� แต่พระปัญญา
ก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้ น�
การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
20 แล้วพระองค์ก็ทรงตัง
้ ต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทํา

การอิทธิฤทธิเป็
์ นส่วนมาก เพราะเขามิได้กลับใจเสียใหม่ 21 “วิบัติแก่เจ้า
เมืองโคราซิน วิบัติ แก่ เจ้า เมืองเบธไซอิด า เพราะถ้า การอิทธิ ฤทธิ์
ซึ่ง ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า ได้ กระทํา ในเมืองไทระและเมืองไซดอน
คนในเมืองทั้ง สองจะได้ น่ ง
ุ ห่ม ผ้า กระสอบ นั่ ง บนขี้ เถ้า กล ับ ใจเสีย
22
ใหม่นานมาแล้ว
แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมืองไทระ
และเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเป
อรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียมฟ้าแล้ว เจ้ าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก
ด้วยว่าการอิทธิฤทธิ์ซึ่งได้กระทําในท่ามกลางเจ้านั้ น ถ้าได้กระทําใน
เมืองโสโดม เมืองนั้ น จะได้ ตั้ง อยู่ จนทุก วัน นี้ 24 แต่ เราบอกเจ้า ว่า
ในวัน พิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากว่า โทษของเจ้า� 25 ขณะ
นั ้น พระเยซู ทูล ตอบว่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
และแผ่น ดิน ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรง
ปิดบัง สิ่ง เหล่า นี้ ไว้ จาก ผู้ มี ปัญญา และ ผู้ ฉลาด และ ได้ สําแดง ให้ ผู้
น้ อยรู ้ 26 ข้าแต่พระบิดา ที่เป็นอย่างนั้ นก็เพราะเป็นที่ชอบพระทัยใน
สายพระเนตรของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัด
ให้ แก่ เรา และไม่ มี ใครรูจ
้ ัก พระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่ มี ใคร
รูจ
้ ัก พระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ ใดก็ตามที่ พระบุตรประสงค์ จะ
สําแดงให้รู ้
การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่
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บรรดา ผู้ ทํางาน เหน็ ดเหนื่ อย และ แบก ภาระ หนั ก จง มา หา เรา
และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่ อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเรา
แบกไว้ แล ้ว เรียนจากเรา เพราะว่า เรามี ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง
และท่านทั้งหลายจะพบทีส
่ งบสุขในใจของตน 30 ด้วยว่าแอกของเรา
ก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา�
28
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พระคริสต์ เป็นเจ้า เป็น ใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-

ในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ ไปในนาในวัน สะบาโต และพวกสาวกของ
พระองค์ หว
ิ จึง เริม
่ เด็ด รวงข้าวมากิน 2 แต่ เมื่อ พวกฟาริสี เห ็น เข้า เขา
จึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด สาวกของท่านทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้าม
ไว้ในวัน สะบาโต� 3 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “พวกท่านยัง ไม่ ได้ อ่าน
หรือ ซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านและพรรคพวกหิว 4 ท่านได้เข้าไปใน
พระนิ เวศของพระเจ้า รับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซึ่งพระราช
บัญญั ติ ห้ามไว้ ไม่ ให้ ท่านและพรรคพวกรับ ประทาน ควรแต่ ปุ โรหิต
พวกเดียว 5 ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในพระราชบัญญัติหรือ ทีว
่ า
่ ในวัน
สะบาโตพวกปุโรหิต ในพระวิหารดูห มิ่ นว ัน สะบาโตแต่ ไม่มี ความผิด
6 แต่ เราบอกท่านทั้ง หลายว่า ที่ นี่ มี ผู้ หน่ ง
ึ เป็น ใหญ่ กว่า พระวิหารอีก
7 แต่ ถ้า ท่านทั้ง หลายได้ เข ้า ใจความหมายของข้อ ที่ ว่า ‘เราประสงค์
ความเมตตา ไม่ ประสงค์ เครื่องสัตวบู ชา � ท่านก็ คงจะไม่ กล ่าวโทษ
คนที่ ไม่มี ความผิด 8 เพราะว่า บุตรมนุษย์ เป็น เจ้า เป็น ใหญ่ เหนื อ วัน
สะบาโต�
ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
9 แล้วเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปจากที่ นั ่น พระองค์ก็เข้าไปในธรรมศาลา
ของเขา 10 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งมือข้างหนึ่ งลีบ คนทัง้ หลายถามพระองค์
ว่า “การรักษาโรคในวันสะบาโตนั ้นพระราชบัญญัติ ห้ามไว้หรือไม่� เพื่อ
เขาจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 11 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดใน
พวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตั วน้น
ั ตกบ่อในวันสะบาโต ผู้นั้ นจะ
ไม่ ฉุ ดลากแกะตั วน้ั นขึ้น หรือ 12 มนุษย์คนหนึ่ ง ย่อมประเสริฐยิ่ง กว่า
แกะมากเท่าใด เหตุฉะนั้ นจึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติให้ทําการดี
ได้ ในวันสะบาโต� 13 แล้วพระองค์ ก็ ตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียด
มือ ออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือ นั ้ นก ็ หายเป็น ปกติ เหมือ นมื ออ
ีก ข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริ สี ก็ ออกไปปรึกษากัน ถึง พระองค์ ว่า จะทํา
อย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้
1

ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย
พระองค์จึงได้เสด็จออกไปจากที่นั ่น และ
คนเป็ นอ ัน มากก็ตามพระองค์ ไป พระองค์ ก็ ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิน
้
15 แต่เมื่อพระเยซู ทรงทราบ
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ทุก คน 16 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเขามิ ให้ แพร่ งพรายว่า พระองค์
คือ ผู้ ใด 17 ทัง้ นี้ เพื่อ คํา ที่ ได้ กล ่าวไว้แล ้ว โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ จะ
สําเร็จ ซึ่ง ว่า 18 ‘ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของเราซึ่ง เราได้ เลือกสรรไว้ ที่ รัก ของเรา
ผู้ ซึ่ง จิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะ
ประกาศการพิพากษาแก่ พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ ทะเลาะวิวาท และ
ไม่ รอ
้ งเสียงดัง ไม่มี ใครได้ยน
ิ เสียงของท่านตามถนน 20 ไม้ อ้อ ชํ้า แล้ วท
่านจะไม่ หัก ไส้ ตะเกียงเป็น ควัน แล้ วท ่านจะไม่ ดับ กว่า ท่านจะทําให้ การ
พิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน�
ชายมีผีสิงได้รบ
ั การรักษา พวกฟาริสีกล่าวหาว่าเป็นโดยฤทธิอ
์ าํ นาจ
ของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30; ลก 11:14-23)

ขณะนั ้น เขาพาคนหนึ่ งม ี ผี เข ้า สิง อยู่ ทัง้ ตาบอดและเป็น ใบ้ มาหา
พระองค์ พระองค์ทรงรักษาให้หาย คนตาบอดและใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นได้
23 และคนทัง
้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจถามกั นว ่า “คนนี้ เป็น บุตรของดาวิดม ิ ใช่
24
หรือ � แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ พู ดก ั นว ่า “ผู้ นี้ ขับ ผี ออกได้ ก็
เพราะใช้ อาํ นาจเบเอลเซบู ล ผู้ เป็น นายผี นั ้น � 25 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบ
ความ คิด ของ เขา จึง ตรัส กับ เขา ว่า “ราช อาณา จักร ใดๆ ซึ่ง แตกแยก
กันเองก็ จะรกร้างไป เมืองใดๆหรือ ครัว เรือนใดๆซึ่ง แตกแยกกันเอง
จะตั้งอยู่ไม่ได้ 26 และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันใน
ตัว มัน เอง แล ้ วอาณาจักรของมัน จะตั้ง อยู่ อย่างไรได้ 27 และถ้า เรา
ขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดย
อํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั้ น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน
กล่าว โทษ พวก ท่าน 28 แต่ ถ้า เรา ขับ ผี ออก ด้วย พระ วิญญาณ ของ
พระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว 29 หรือใครจะเข้าไป
ในเรือนของคนที่ มี กําลัง มากและปล้น เอาทรัพย์ ของเขาอย่างไรได้
เว้นแต่จะจับคนทีมี
่ กําลังมากนั้ นมัดไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์
ในเรือนนั้ น ได้ 30 ผู้ ที่ ไม่ อยู่ ฝ่ายเราก็ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ เรา และผู้ ที่ ไม่
รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผูก
้ ระทําให้กระจัดกระจายไป
22

ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)

31 เพราะฉะนั้ น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคําหมิ่น

ประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คําหมิ่นประมาทพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ จะทรงโปรดยกให้ มนุษย์ ไม่ ได้ 32 ผู้ ใดจะกล่าวร้าย
บุตรมนุษย์ จะโปรดยกให้ ผู้ นั้ น ได้ แต่ ผู้ ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผูนั
้ ้ นไม่ได้ทั้งโลกนี้ โลกหน้า
คําพูดที่ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-45)

33 จงกระทํา ให้ ต้นไม้ ดี และผลของต้นไม้ น้ั น ดี

หรือกระทําให้ต้นไม้
เลวและผลของต้นไม้ น้ั น เลว เพราะเราจะรูจ
้ ัก ต้นไม้ ด้วยผลของมัน
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โอ ชาติ งู ร้าย เจ้ าเป็น คนชั่ว แล้ว จะพูด ความดี ได้ อย่างไร ด้วยว่า
ปากย่อมพูด จากสิ่ง ที่ เต็ม อยู่ ในใจ 35 คนดี ก็ เอาของดี มาจากคลั งด ี
แห่ งใจนั้ น คนชั่ วก ็ เอาของชั่ว มาจากคลัง ชั่ว 36 ฝ่ายเราบอกเจ้า ทั้ง
หลายว่า คําทีไม่
่ เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดนั้ น มนุษย์จะต้องให้การ
สําหรับ ถ้อยคํา เหล่า นั้ น ในวัน พิพากษา 37 เหตุ ว่าที่เจ้ าจะพ้น โทษได้
หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้ น ก็เพราะวาจาของเจ้า�
34

โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
ครา วนั ้ นม ี บาง คนใน พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริ สี ทูล
ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า พวก ข้าพเจ้า อยาก จะ เห็น หมาย สําคัญ จาก ท่าน�
39 พระองค์ จึง ตรัส ตอบ เขา ว่า “คน ชาติ ชั่ว และ เล่น ชู้ แสวงหา หมาย
สําคัญ และ จะ ไม่ ทรง โปรด ให้ หมาย สําคัญ แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมาย
สําคัญ ของโยนาห์ ศาสดาพยากรณ์ 40 ด้วยว่า ‘โยนาห์ ได้ อยู่ ในท้อง
ปลาวาฬสามวันสามคืน� ฉั นใด บุตรมนุษย์จะอยูใ่ นท้องแผ่นดินสาม
วัน สามคืน ฉั น นั้ น 41 ชนชาวนี นะเวห์ จะลุก ขึ้น ในวัน พิพากษาพร้อม
กับ คนยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า ชาวนี นะเวห์ ได้ กล ับ ใจเสีย
ใหม่ เพราะคํา ประกาศของโยนาห์ และดู เถิด ผู้ เป็น ใหญ่ กว่า โยนาห์
อยูที
่ น
่ ี่ 42 นางกษั ตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคน
ยุ คน ี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า พระนางนั้ น ได้ มาจากทีส
่ ุด ปลาย
แผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ผูเป็
้ นใหญ่
กว่าซาโลมอนก็อยูที
่ น
่ ี่
38

บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)

43 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว

มันก็ท่องเทีย
่ วไปในที่กันดาร
เพื่อแสวงหาทีห
่ ยุดพักแต่ไม่พบเลย
‘ข้าจะกลับ
ไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้ น� และเมื่อมันมาถึ งก็เห็นเรือนนั้
นว่าง กวาดและตกแต่งไว้แล้ว 45 มันจึงไปรับเอาผีอ่นอ
ื ีกเจ็ดผีรา
้ ยก
ว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่ น และในที่สุดคนนั้ นก็ตกที่น่ั งร้ายก
ว่าตอนแรก คนชาติช่วน
ี้ จะเป็นอย่างนั้ น�
ั ก็
44 แล้วมันกกล่
็ าวว่า

ผู้ ประพฤติ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ก็ เปรียบเหมือนญาติ พี่ น้ อง
ของพระคริสต์ (มก 3:31-35; ลก 8:19-21)
46 ขณะที่ พระองค์ ยัง ตรัส กับ ประชาชนอยู่ นั ้น ดู เถิด มารดาและพวก
น้ อง ชาย ของ พระองค์ พา กัน มา ยืน อยู่ ภายนอก ประสงค์ จะ สนทนา กับ
พระองค์ 47 แล ้ว มี คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดาและพวกน้ อง
ชายของพระองค์ ยน
ื อยู่ ข้างนอกประสงค์ จะสนทนากับ พระองค์� 48 แต่
พระองค์ ตรัส ตอบผู้ ที่ ทูล พระองค์ นั้ นว ่า “ใครเป็น มารดาของเรา ใคร
เป็น พี่ น้องของเรา� 49 พระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ไปทางพวกสาวก
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ของ พระองค์ และ ตรั สว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น มารดา และ พี่ น้ อง ของ เรา
50 ด้วยว่า ผู้ ใดจะกระทํา ตามพระทัย พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ใน
สวรรค์ ผูนั
้ ้ นแหละเป็นพีน
่ ้ องชายหญิงและมารดาของเรา�

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

ในวัน นั ้น เองพระเยซู ได้ เสด็จ จากเรือนไปประทั บท ี่ ชายทะเล 2 มี คน
พากัน มาหาพระองค์ มากนั ก พระองค์ จึง เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ และ
บรรดา คน เห ล่านั ้ นก ็ ยืน อยู่ บน ฝั่ ง 3 แล ้ว พระองค์ ก็ ตรัส กับ เขา หลาย
ประการ เป็น คํา อุปมา ว่า “ดู เถิด มี ผู้ หว่าน คน หนึ่ ง ออก ไป หว่าน พืช
4 และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื ชก ็ ตกตามหนทางบ้างแล้ว นกก็ มาก ิน
เสีย 5 บ้างก็ตกในที่ซ่ึงมีพ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่ น้ อย จึงงอกขึ้นโดยเร็ว
เพราะดิน ไม่ ลึก 6 แต่ เมื่อ แดดจัด แดดก็แผดเผา เพราะรากไม่ มี จึง
เหีย
่ วไป 7 บ้างก็ ตกกลางต้น หนาม ต้น หนามก็ งอกขึ้น ปกคลุม เสีย
8 บ้างก็ ตกที่ ดิ นดี แล ้ว เกิด ผล ร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง สามสิบ
เท่า บ้าง 9 ใครมี หู จงฟัง เถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึง มาทูล พระองค์ ว่า
“เหตุ ไฉนพระองค์ ตรัส กับ เขาเป็น คํา อุปมา� 11 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า
“เพราะว่าข้อความลึกลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทรงโปรดให้ท่าน
ทั้ง หลายรู ้ ได้ แต่ คนเหล่า นั้ น ไม่ โปรดให้ รู ้ 12 ด้วยว่า ผู้ ใดมี อยู่ แล้ว
จะเพิ่ม เติม ให้ คนนั้ นม ี เหลือเฟือ แต่ ผู้ ใดที่ ไม่มี นั้ น แม้ว ่า ซึ่ง เขามี อยู่
จะต้องเอาไปจากเขา 13 เหตุฉะนั้ น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา
เพราะว่าถึงเขาเห็นกเ็ หมือนไม่เห็น ถึงได้ยนก
ิ เ็ หมือนไม่ได้ยินและไม่
เข้าใจ 14 คํา พยากรณ์ ของอิส ยาห์ ก็ สําเร็จ ในคนเหล่านั้ นที ่ ว่า ‘พวก
เจ้าจะได้ ยินก็จริง แต่ จะไม่เข้าใจ จะดู ก็จริง แต่ จะไม่รับรู ้ 15 เพราะ
ว่า ชนชาติ นี้ กลายเป็น คนมี ใจเฉื่ อยชา หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด
เกรงว่าในเวลาใดเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา
และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหัน กลับ มา และเราจะได้ รก
ั ษา
เขาให้หาย� 16 แต่ตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็น และหู
ของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยิน 17 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย
ว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ ชอบธรรมเป็ นอ ัน มากได้ ปรารถนาจะเห็น
ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่ เขามิเคยได้ เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่ง
ท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขาก็มิเคยได้ยิน 18 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้งหลาย
จงฟัง คํา อุปมาว่า ด้วยผู้ หว่า นพื ชน้น
ั 19 เมื่อ ผู้ ใดได้ยน
ิ พระวจนะแห่
งอาณาจั กรน ้น
ั แต่ ไม่ เข้าใจ มารร้ายก็ มาฉวยเอาพืช ซึ่ง หว่านในใจ
เขานั้ น ไปเสีย นั่ น แหละได้ แก่ ผู้ ซึ่ง รับ เมล็ด ริม หนทาง 20 และผู้ ที่ รับ
เมล็ดซึ่งตกในทีดิ
่ นซึ่งมพ
ี ้น
ื หินนั้ น ได้แก่บุคคลทีได้
่ ยินพระวจนะ แล้ว
21
ก็ รับท ั นที ด้วยความปรีดี
แต่ ไม่มี รากในตัว เองจึง ทนอยู่ ชั่วคราว
1
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และ เมื่อ เกิด การ ยาก ลําบาก หรือ การ ข่มเหง ต่างๆ เพราะ พระ วจนะ
นั้ น ต่อ มาเขาก็ เลิก เสีย 22 ผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกกลางหนามนั้ น ได้แก่
บุ คคลที่ ได้ ฟัง พระวจนะ แล ้ว ความกังวลตามธรรมดาโลก และการ
ล่อลวงแห่ง ทรัพย์ สมบัติ ก็รัด พระวจนะนั้ น เสีย และเขาจึง ไม่ เกิด ผล
23 ส่วนผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในดิน ดี นั้ น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะ
และเข้าใจ คนนั้ นก ็ เก ิด ผลร้อยเท่า บ้าง หกสิบ เท่า บ้าง สามสิบ เท่า
บ้าง�
คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน

“อาณาจักร
แห่ง สวรรค์ เปรียบ เหมือน ชาย คน หนึ่ ง ได้ หว่าน พืช ดี ใน นา ของ ตน
25 แต่ เมื่อ คน ทั้ง หลาย นอน หลั บอย ู่ ศัตรู ของ คน นั้ น มา หว่าน ข้าว
ละมานปนกับข้าวสาลี นั้ น ไว้ แล้ว ก็ หลบไป 26 ครัน
้ ต้น ข้าวนั้ น งอก
ขึ้น ออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ ปรากฏขึ้น ด้วย 27 พวกผู้ รับ ใช้ แห่ ง
เจ้า บ้านจึง มาแจ้ง แก่ นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้ หว่านพืช ดี ในนา
ของท่านมิ ใช่ หรือ แต่ มี ข้าวละมานมาจากไหน� 28 นายก ็ ตอบพวก
เขาว่า ‘นี้ เป็นการกระทํา ของศั ตรู � พวกผู้ รับ ใช้จึง ถามนายว่า ‘ท่าน
ปรารถนาจะให้ พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ� 29 แต่ นาย
ตอบว่า ‘อย่าเลย เกลอ
ื กว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลี
ด้วย 30 ให้ทั้งสองจําเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกีย
่ ว และในเวลาเกีย
่ ว
นั้ น เราจะสั่ง ผู้ เก ย
ี่ วว่า “จงเก็บ ข้าวละมานก่อนมัด เป็น ฟ่อนเผาไฟ
เสีย แต่ข้าวสาลีนั้ นจงเก็บไว้ในยุง
้ ฉางของเรา� ’ ”
24 พระองค์ ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้เขาทัง
้ หลายฟัง ว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)
พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้ เขาฟัง ว่า “อาณาจักรแห่ง
สวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ซึ่งชายคนหนึ่ งเอา
32
ไปเพาะลงในไร่ของตน
เมล็ดนั้ นที่จริงก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่
เมื่องอกขึ้นแล้วกใหญ่
็
ทีสุ
่ ดท่ามกลางผักทั้งหลาย และจําเริญเป็นต้น
ไม้จนนกในอากาศมาทํารังอาศัยอยูต
่ ามกิ่งก้านของต้นนั้ นได้�
31

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)
พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาให้ เขาฟั งอ ีก ข้อ หนึ่ ง ว่า “อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่ งเอามาเจือลงในแป้งสาม
ถัง จนแป้ง นั้ น ฟู ข้น
ึ ทั้งหมด� 34 ข้อความเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ พระเยซู ตรัส
กับ หมู่ ชนเป็น คํา อุปมา และนอกจากคํา อุปมา พระองค์ มิได้ ตรัส กับ เขา
เลย 35 ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์ ว่า
‘เราจะอ้าปากกล่าวคําอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตัง้ แต่เดิม
สร้างโลก�
33
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36 แล้วพระเยซูจึงทรงให้ฝูงชนเหล่านั ้นจากไปและเสด็จเข้าไปในเรือน

พวกสาวกของพระองค์ ก็ มาเฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “ขอพระองค์ ทรงโปรด
อธิบายให้พวกข้า พระองค์ เข ้า ใจคํา อุปมาที่ วา่ ด้วยข้าวละมานในนานั ้น�
37 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ผู้ หว่านเมล็ด พืช ดี น้ั น ได้ แก่ บุ ตรมนุษย์
38 นาน้น
ั ได้แก่โลก ส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่ลูกหลานแห่งอาณาจักร แต่
ข้าวละมานได้ แก่ ลูก หลานของมารร้าย 39 ศัตรู ผู้ หว่านข้าวละมาน
ได้ แก่ พญามาร ฤดู เก ีย
่ วได้ แก่ การสิ้น สุด ของโลกนี้ และผู้ เก ี่ ยวนั้ น
ได้ แก่ พวกทูต สวรรค์ 40 เหตุ ฉะนั้ น เขาเก็บ ข้าวละมานเผาไฟเสีย
อย่างไร ในการสิ้นสุดของโลกนี้ ก็จะเป็นอย่างนั้ น 41 บุตรมนุษย์จะใช้
พวกทูต สวรรค์ ของท่านออกไปเก็บ กวาดทุก สิ่ง ที่ ทําให้ หลงผิด และ
บรรดาผู้ที่ทําความชั่วช้าไปจากอาณาจักรของท่าน 42 และจะทิ้งลง
ในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่ นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน 43 คราว
นั้ น ผู้ ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ ในอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจ ดวง
อาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนขุมทรัพย์
ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมผู
ี ใดพบแล้
้
วกกล
็ ับซ่อนเสียอีก และเพราะความ
ปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่ แล้วไปซื้อทุ่งนานั้ น
44

คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไป
หาไข่มุกอย่างดี 46 ซึ่งเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่ งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ่ง
สารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้ น
45 อีกประการหนึ่ ง

คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบเหมือนอวนที่ลาก
อยู่ ในทะเล ติ ดปลารวมทุก ชนิ ด 48 ซึ่ง เมื่อ เต็ม แล้ว เขาก็ ลากขึ้น ฝั่ง
นั่ ง เลือกเอาแต่ ที่ ดี ใส่ ในภาชนะ แต่ ที่ ไม่ ดี นั้ นก ็ ท้ิง เสีย 49 ในการสิ้น
สุดของโลกก็จะเป็นอย่างนั้ นแหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคน
ชั่วออกจากคนชอบธรรม 50 แล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่ น
จะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน� 51 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ข้อความ
เหล่า นี้ ท่านทั้ง หลายเข้าใจแล้ว หรือ� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “เข้าใจ
พระเจ้า ข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เพราะฉะนั้ น พวกธรรมา
จารย์ ทุ กคนที่ ได้ รับ การสั่ง สอนถึง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ แล้ว ก็ เป็น
เหมือนเจ้าของบ้านที่ เอาทั้ง ของใหม่ และของเก่า ออกจากคลัง ของ
ตน�
47 อีกประการหนึ่ ง

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ
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ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู ได้ ตรัส คํา อุปมา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ ก็
เสด็จไปจากที่ นั ่น 54 เมื่อพระองค์เสด็จมาถึ งบ้านเมืองของพระองค์แล้ว
พระองค์ก็สัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา จนคนทัง้ หลายประหลาดใจแล้ว
พู ดกันว่า “คนนี้ มี สติ ปัญญาและการอิทธิฤทธิอย่
์ างนี้ มาจากไหน 55 คน
นี้ เป็น ลูก ช่างไม้ มิใช่ หรือ มารดาของเขาชื่อ มารีย์ มิใช่ หรือ และน้ องชาย
ของ เขา ชื่อ ยาก อบ โย เสส ซี โมน และ ยู ดา สมิ ใช่ หรือ 56 และ น้ อง สาว
ทัง้ หลาย ของ เขา ก็ อยู่ กับ เรา มิ ใช่ หรือ เขา ได้ สิ ่ง ทัง้ ปวง เหล่า นี้ มา จาก
ไหน� 57 เขาทัง้ หลายจึง หมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือ เว้นแต่ ในบ้านเมืองของตน
และในครัว เรือนของตน� 58 พระองค์ จึ งม ิ ได้ ทรงกระทํา การอิทธิฤทธิ์
มากที่นั ่น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ
53

14
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-9)

1 ครัง
้ นั ้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยนก
ิ ิตติศัพท์ของพระเยซู 2 จึงกล่าวแก่พวก

คนใช้ ของท่านว่า “ผู้ นี้ แหละเป็น ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา ท่านได้ เป็น ขึ้น
มาจากความตายแล้ว เหตุ ฉะนั ้นท่านจึงกระทําการอิทธิฤทธิได้
์ � 3 ด้วย
ว่าเฮโรดได้จับยอห์นมัดแล้วขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยา
ของฟี ลิ ปน ้ องชายของตน 4 เพราะยอห์น เคยทูล ท่านว่า “ท่านผิด พระ
ราชบัญญั ติ ที่ รับ นางมาเป็น ภรรยา� 5 ถึง เฮโรดอยากจะฆ่า ยอห์นก ็ กล ัว
ประชาชน ด้วยว่าเขาทัง้ หลายนั บถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6 แต่
เมื่อ วัน ฉลองวัน กําเนิ ด ของเฮโรดมาถึง บุ ตรสาวนางเฮโรเดีย สก็ เต้นรํา
ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย ทําให้ เฮโรดชอบใจ 7 เฮโรดจึง สัญญาโดยปฏิญาณ
ว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็จะให้สิ่งนั ้น 8 บุตรสาวก็ทูลตามที่มารดาได้สัง่ ไว้แล
้ วว ่า “ขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้ หม่อมฉั นที ่ นี่ เพคะ�
9 ฝ่า ยกษั ตริย์ เฮโรดก็ เศร้า ใจ แต่ เพราะเหตุ ที่ ได้ ปฏิญาณไว้ และเพราะ
เห็น แก่ พวกที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกั นก ั บท ่าน จึง ออกคํา สั ่ งอน
ุญาตให้ 10 แล้ว ก็ ใช้ คนไปตัด ศีรษะยอห์น ในคุก 11 เขาจึง เอาศีรษะของ
ยอห์น ใส่ ถาดมาให้ หญิง สาวนั ้น หญิง สาวนั ้ นก ็ เอาไปให้ มารดา 12 ฝ่าย
พวกสาวกของยอห์นก ็ มาร ับ เอาศพไปฝัง ไว้ แล้ว ก็ มาทูล พระเยซู ให้ทรง
ทราบ
14)

ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-

เมื่อ พระ เยซู ทรง ได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ จึง ลง เรือ เสด็จ ไป จาก ที่ นั ่น
ไปยัง ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง พระองค์ เมื่อ ประชาชนทัง้ ปวงได้ ยิน เขาก็ ออก
จาก เมือง ต่างๆ เดิน ตามพ ระ องค์ ไป 14 ครัน
้ พระ เยซู เสด็จ ขึ้น จาก เรือ
แล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนหมู่ ใหญ่ พระองค์ ทรงสงสารเขา จึง
13

มัทธิว 14:15

29

มัทธิว 14:36

ได้ ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หาย 15 ครัน
้ เวลาเย็น แล้ว พวกสาวกของ
พระองค์ มาทูลพระองค์ ว่า “ที่ นี่กันดารอาหารนั ก และบัดนี้ ก็ เย็นลงมาก
แล้ว ขอพระองค์ ทรงให้ ประชาชนไปเสีย เถิด เพื่อ เขาจะได้ ไปซื้อ อาหาร
ตามหมู่บ้านสําหรับ ตนเอง� 16 ฝ่ายพระเยซู ตรัส กับ พวกสาวกว่า “เขา
ไม่ จําเป็น ต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� 17 พวกสาวกจึง
ทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ พวกข้า พระองค์ มี แต่ ขนมปัง เพียงห้า ก้อนกับ ปลา
สองตัวเท่านั ้น� 18 พระองค์จึงตรัสว่า “เอาอาหารนั้ นมาให้เราทีนี
่ ่ เถิด�
19 แล้วพระองค์ทรงสัง
่ ให้คนเหล่านั ้นนั ่งลงที่หญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้า
ก้อนกับปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงขอบ
พระคุ ณ และหักขนมปังส่งให้เหล่ าสาวก เหล่ าสาวกก็ แจกให้คนทัง้ ปวง
20 เขาได้ กิ นอ ิ่ มท ุกคน ส่วนเศษอาหารที่ ยง
ั เหลือ นั ้น เขาเก็บ ไว้ได้ ถึง สิบ
สองกระบุงเต็ม 21 ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั ้นมีผู้ชายประมาณห้า
พันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)
ในทันใดนั ้น พระเยซู ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงเรือ ข้าม
ฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชนกลับ บ้าน 23 และเมื่อ ให้
ประชาชนเหล่า นั ้น ไปหมดแล้ว พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาโดยลําพัง
เพื่อ จะ อธิษฐาน เมื่อ ถึง เวลา คํ่า พระองค์ ยัง ทรง อยู่ ที่ นั ่น แต่ ผู้ เดียว
24 แต่ขณะนั ้นเรืออยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่
25 ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระเยซู จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง เหล่า
สาวก 26 เมื่อ เหล่า สาวกเห็น พระองค์ ทรงดําเนิ น มาบนทะเล เขาก็ ตกใจ
นั ก พู ดก ั นว ่า “เป็น ผี� เขาจึง ร้องอึง ไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้น
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย�
22

เปโตรสงสัยและจมลง
ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เป็น พระองค์
แน่ แล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนนํ้าไปหาพระองค์� 29 พระองค์
ตรัสว ่า “มาเถิด� เมื่อ เปโตรลงจากเรือ แล้ว เขาก็ เดิน บนนํ้า ไปหาพระ
เยซู 30 แต่ เมื่อ เขา เห็น ลม พัด แรง ก็ กลัว และ เมื่อ กําลัง จะ จม ก็ ร้องว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ ด้วย� 31 ในทันใดนั ้นพระเยซู ทรงเอื้อม
พระหัตถ์จับเขาไว้ แล้วตรัสกับเขาว่า “โอ คนมีความเชื่อน้ อย เจ้าสงสัย
ทําไม� 32 เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทัง้ หลาย
ที่ อยู่ในเรือจึงมานมัสการพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า จริง แล้ว� 34 ครัน
้ พวกเขาข้ามฟากไปแล้ว ก็ มาถึง แขวงเยนเน
ซาเรท 35 เมื่อคนในสถานที่ นั้นรู้จักพระองค์ แล้วก็ ใช้คนไปบอกกล่าวทัว่
แคว้นนั ้น ต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ 36 เขาทูลอ้อนวอน
ขอพระองค์ โปรดให้ เขาได้ แตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ เท่านั ้น และผู้
ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน
28

มัทธิว 15:1

30

15

มัทธิว 15:20

ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
ครัง้ นั ้น พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ซึ่ง มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
มา ทูล ถาม พระ เยซู ว่า 2 “ทําไม พวก สาวก ของ ท่าน จึง ละเมิด ประเพณี
สืบทอด มา จาก บรรพบุรุษ ด้วย ว่า เขา มิ ได้ ล้าง มือ เมื่อ เขา รับ ประทาน
อาหาร� 3 แต่ พระองค์ ได้ ตรัส ตอบเขาว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านจึง ละเมิด
พระบัญญัติของพระเจ้าด้วยประเพณี ของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะ
ว่า พระเจ้า ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน�
และ ‘ผู้ ใดด่า แช่งบ ิ ดามารดาของตน ผู้ นั้ น ต้องถูก ปรับ โทษถึง ตาย�
5 แต่ พวกท่านกลับ สอนว่า ‘ผู้ ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาว่า “สิ ่ง ใด
ของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ แก่ท่าน สิ่งนั้ นเป็นของถวายแล้ว�
6 ผู้ นั้ น จึง ไม่ ต้องให้ เกียรติ บิ ดามารดาของตน� อย่างนั้ น แหละท่าน
ทั้ง หลาย ทํา ให้ พระ บัญญั ติ ของ พระเจ้า เป็น หมัน ไป เพราะ เห็น แก่
ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด อิส ยาห์ ได้ พยากรณ์
ถึง พวกท่านถูก แล้ วว ่า 8 ‘ประชาชนนี้ เข ้า มาใกล้ เราด้วยปากของ
เขา และให้ เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกล
จากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญั ติ
ของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน� ” 10 แล้วพระองค์ ทรง
เรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่า “จงฟังและเข้าใจเถิด 11 มิใช่สิ่งซึ่ง
เข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่ สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้ น
แหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน� 12 ขณะนั ้นพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่า
“พระองค์ทรงทราบแล้วหรือว่า เมื่อพวกฟาริสีได้ยินคําตรัสนัน
้ เขาแค้น
เคืองใจนั ก� 13 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “ต้นไม้ ใดๆทุก ต้น ซึ่ง พระบิดา
ของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูก ไว้ จะต้องถอนเสีย 14 ช่าง
เขาเถิด เขาเป็นผู้นําตาบอดนําทางคนตาบอด ถ้าคนตาบอดนําทาง
คนตาบอด ทั้ง สองจะตกลงไปในบ่อ� 15 ฝ่ายเปโตรทูล พระองค์ ว่า
“ขอทรงโปรดอธิบายคํา อุปมานี้ ให้ พวกข้า พระองค์ ทราบเถิด� 16 ฝ่าย
พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือ 17 ท่านยังไม่
เข ้า ใจหรือ ว่า สิ ่ง ใดๆซึ่ง เข้าไปในปากก็ ลงไปในท้อง แล้ว ก็ ถ่ายออก
ลงส้วมไป 18 แต่สิ่งทีอ
่ อกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้ นแหละทําให้
มนุษย์ เป็น มลทิน 19 ความคิด ชั่ว ร้าย การฆาตกรรม การผิด ผัว ผิด
เมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็น พยานเท็จ การพูด หมิ่น
ประมาท ก็ออกมาจากใจ 20 สิ่งเหล่านี้ แหละทีทํ
่ าให้มนุษย์เป็นมลทิน
แต่ ซึ่ง จะรับ ประทานอาหารโดยไม่ ล้า งมื อก ่อน ไม่ ทําให้ มนุษย์ เป็น
มลทิน�
1

ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มก 7:24-30)
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21 แล้วพระเยซูเสด็จไปจากที่นั่นเข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมือง

ไซดอน 22 ดู เถิด มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั ้ นร้องทูล
พระองค์ว่า “โอ พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตา
ข้าพระองค์เถิด ลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิ งอยู่เป็นทุกข์ลําบากยิง่ นั ก�
23 ฝ่ายพระองค์ ไม่ ทรงตอบเขาสัก คํา เดียว และพวกสาวกของพระองค์
มา อ้อนวอน พระองค์ ทูล ว่า “ไล่ เธอ ไป เสีย เถิด เพราะ เธอ ร้อง ตาม เรา
มา� 24 พระองค์ตรัสตอบว่า “เรามิได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแต่แกะหลง
ของวงศ์ วานอิสราเอล� 25 ฝ่ายหญิง นั ้ นก ็ มานมัสการพระองค์ ทูล ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้า พระองค์ เถิด � 26 พระองค์ จึง ตรัส
ตอบว่า “ซึ่ง จะเอาอาหารของลูกโยนให้ แก่ สุนัข ก็ ไม่ ควร � 27 ผู้ หญิง
นั ้นทูลว่า “จริงพระองค์ เจ้าข้า แต่ สุนัขนัน
้ ย่อมกินเดนที่ ตกจากโต๊ะนาย
28
ของมัน� แล ้ว พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “โอ หญิง เอ๋ย ความเชื่อ ของ
เจ้าก็มาก ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด� และลูกสาวของ
เขาก็หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะนั ้น
ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)
29 พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลกาลิลี

แล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขา
ทรงประทั บท ี่ นั ่น และประชาชนเป็ นอ ัน มากมาเฝ้า พระองค์ พาคน
ง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และคนเจ็บ อื่นๆหลายคนมาวางแทบ
พระบาทของพระเยซู แล้วพระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย 31 คนเหล่านั ้นจึ
งอัศจรรย์ใจนั กเมื่อเห็นคนใบ้พู ดได้ คนพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดิน
ได้ คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล
30

ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)
ฝ่าย พระ เยซู ทรง เรียก พวก สาวก ของ พระ องค์ มาตรั สว ่า “เรา
สงสารคนเหล่า นี้ เพราะเขาค้างอยู่ กับ เราได้ สามวัน แล้ว และไม่ มี
อาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะ
หิวโหยสิ้นแรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “ในถิน
่ ทุรกัน
ดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเป็ นอ ัน มากนี้ ให้อิม
่ ได้� 34 พระ
เยซู จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านมี ขนมปั งก ี่ ก้อน � เขาทูล ว่า “มี เจ ็ ดก ้อ
นกับปลาเล็กๆสองสามตัว� 35 พระองค์จึงสัง่ ประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน
36 แล ้ว พระองค์ ทรงรับ ขนมปั ง เจ็ ดก ้อนและปลาเหล่า นั ้น มาขอบพระ
คุ ณ แล ้ว จึง ทรงหัก ส่ง ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ เหล่ าสาวกก็ แจกให้
ประชาชน 37 และคนทัง้ ปวงได้ รบ
ั ประทานอิ่ มท ุกคน อาหารที่ เหลือ นั ้น
38
เขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็ม ผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั ้นมีผู้ชายสี่พันคน
มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก 39 พระองค์ตรัสสัง่ ให้ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จลง
เรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา
32
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พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)

1 พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอร้องให้พระองค์

สําแดงหมายสําคัญ จากฟ้า สวรรค์ ให้เขาเห็น 2 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขา
ว่า “พอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่า ‘รุง
่ ขึ้นอากาศจะโปร่งดีเพราะฟ้า
3
สีแดง� ในเวลาเช้าท่านพูดว่า ‘วันนี้ จะเกิด พายุฝนเพราะฟ้า แดง
และมัว� โอ คนหน้าซื่อใจคด ท้องฟ้านั้ นท่านทั้งหลายยังอาจสังเกตรู ้
และเข้าใจได้ แต่หมายสําคัญแห่งกาลนี้ ท่านกลับไม่เข้าใจ 4 คนชาติ
ชั่วและเล่นชูแ
้ สวงหาหมายสําคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่
เขา เว้นไว้แต่ หมายสําคัญของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั้ น � แล
้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อ ข้ามฟาก
นั ้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)

6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและ

พวกสะดูสีให้ดี� 7 เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เรามิได้เอา
ขนมปังมา� 8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่า “โอ ผูมี
้ ความเชื่อ
น้ อย เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่ได้เอาขนมปัง
มา 9 ท่านยังไม่เข้าใจและจําไม่ได้หรือ เรื่องขนมปังห้าก้อนกับคนห้า
พันคนนั้ น ท่านเก็บทีเ่ หลือได้กี่กระบุง 10 หรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคน
สี่ พัน คนนั้ น ท่านเก็ บท ี่ เหลือ ได้ กี่ กระบุง 11 เป็น ไฉนพวกท่านถึง ไม่
เข ้า ใจว่า เรามิ ได้ พู ดก ั บท ่านด้วยเรื่องขนมปัง แต่ ได้ ว่า ให้ ท่านระวัง
เชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกสะดู สีให้ดี � 12 แล้วพวกสาวกก็ เข้าใจว่า
พระองค์ มิได้ ตรัสส ง
ั ่ เขาให้ ระวัง เชื้อ ขนมปัง แต่ ให้ระวัง คํา สอนของพวก
ฟาริสีและพวกสะดูสี
การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร

13 ครัน
้ พระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซารียาฟล
ี ิปปี

พระองค์จึงตรัส
ถามพวกสาวกของพระองค์ ว่า “คนทั้ง หลายพู ดก ั นว ่า เราซึ่ง เป็น บุตร
มนุษย์คือผูใด
้ � 14 เขาจึงทูลตอบว่า “บางคนว่าเป็นยอห์นผูให้
้ รับบัพติศ
มา แต่บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ่ ง
ในพวกศาสดาพยากรณ์ � 15 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “แล ้ว พวกท่าน
เล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � 16 ซี โมนเปโตรทูล ตอบว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระ
คริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่
พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร

17 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะ

ว่า เนื้ อ หนั ง และโลหิ ตม ิ ได้ แจ ้ง ความนี้ แก่ ท่าน แต่ พระบิดาของเรา
ผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงแจ้ง ให้ ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า
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ท่านคือ เปโตร และบนศิ ลาน ี้ เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และ
ประตู แห่ งนรกจะมี ชย
ั ต่อ คริสตจั กรน้ั นก ็ หามิได้ 19 เราจะมอบลู กก
ุญ แจของอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ให้ ไว้ แก่ ท่านท่าน จะผูกมัด สิ่ง ใดใน
โลก สิ่งนั้ นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลก สิ่งนั้ น
จะถูก ปล่อยในสวรรค์� 20 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเหล่า สาวกของ
พระองค์ มิให้บอกผู้ใดว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
พระ เยซู ทรง พยากรณ์ ถึง การ ตรึง บน ไม้ กางเขน และ การ ฟื้ น คืน
พระชนม์ของพระองค์ (มก 8:31-38; ลก 9:22-27)
21 ตัง
้ แต่ เวลานั ้น มา พระเยซู ทรงเริม
่ เผยแก่ เหล่ าสาวกของพระองค์
ว่า พระองค์ จะต้องเสด็จ ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ ทรมาน
หลายประการจากพวกผู้ ใหญ่ และพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจาร
ย์ จน ต้อง ถูก ประหาร เสีย แต่ ในวั นที ่ สาม จะ ทรง ถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มา
ใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือ จับ พระองค์ เริมท
่ ูล ท้วงพระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ให้เหตุการณ์ นั ้นอยู่หา่ งไกลจากพระองค์เถิด อย่าให้เป็นอย่างนั ้น
แก่ พระองค์ เลย � 23 พระองค์ จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้าย
ซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิ
ได้คิดตามพระดําริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์� 24 ขณะ
นั ้น พระเยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่ตามเรา
มา ให้ ผู้ นั้ น เอาชนะตัว เอง และรับ กางเขนของตนแบกและตามเรา
มา 25 เพราะว่าผูใ้ ดใคร่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด ผูนั
้ ้ นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้
ใดจะเสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด 26 เพราะ
ถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้
นั้ น จะได้ ประโยชน์ อะไร หรือ ผู้ น้ั น จะนํา อะไรไปแลกเอาจิต วิญญาณ
ของ ตน กลับ คืน มา 27 เหตุ ว่า บุตร มนุษย์ จะ เสด็จ มา ด้วย สง่า ราศี
แห่ งพระบิดา และพร้อมด้วยเหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ เมื่อ นั้ น
พระองค์จะประทานบําเหน็ จแก่ทุกคนตามการกระทําของตน 28 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่ ที่ นี่ มี บางคน
ที่ยง
ั จะไม่รูรสความตาย
้
จนกว่าจะได้ เห็นบุ ตรมนุษย์เสด็จมาในราช
อาณาจักรของท่าน�

17

การจําแลงพระกายของพระคริสต์
ครัน
้ ล่วงไปได้ หกวัน แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น
น้ องชายของยากอบ ขึ้น ภูเขาสูง แต่ ลําพัง 2 แล ้ว พระกายของพระองค์
ก็ เปล ี่ยน ไป ต่อ หน้า เขา พระ พักตร์ ของ พระองค์ ก็ ทอแสง เหมือน แสง
อาทิตย์ ฉลอง พระองค์ ก็ ขาว ผ่อง ดุจ แสง สว่าง 3 ดู เถิด โมเสส และ เอ
ลี ยาห์ ก็ มาปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า นั ้น กําลัง เฝ้า สนทนากับ พระองค์
1
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“พระองค์เจ้าข้า ซึ่งพวกข้าพระองค์อยู่ที่นี่ก็ดี
ถ้า พระองค์ ต้องพระประสงค์ พวกข้า พระองค์ จะทํา พลับพลาสามหลัง ที่
นี่ สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์หลัง
หนึ่ ง� 5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุม
เขาไว้ แล้วดู เถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตร
ที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผูนี
้ ้ มาก จงฟังท่านเถิด� 6 ฝ่ายพวกสาวกเมื่อ
ได้ ยินก็ซบหน้า กราบลงกลัวยิง่ นั ก 7 พระเยซู จึงเสด็จ มาถูกต้องเขาแล้ว
ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย� 8 เมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผูใด
้ เห
9
็นแต่ พระเยซู องค์ เดียว ขณะที่ ลงมาจากภู เขา พระเยซู ตรัสกําชับเหล่า
สาวกว่า “นิ มิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้ น อย่าบอกเล่าแก่ผูใดจนกว่
้
าบุตร
10
มนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตาย�
เหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่า
“เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่า เอลียาห์จะต้องมาก่อน� 11 พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า “เอลียาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพ
เดิม 12 แต่ เราบอกแก่ ท่านทั้ง หลายว่า เอลี ยาห์ น้ั น ได้ มาแล้ว และ
เขาหารูจ
้ ักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว
ส่วนบุตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์ จากเขาเช่น เดียวกัน� 13 แล ้ว เหล่า
สาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
4 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า

43)

อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-

14 ครัน
้ พระเยซู กับ เหล่า สาวกมาถึง ฝูง ชนแล้ว มี ชายคนหนึ่ ง มาหา
พระองค์คุกเข่าลงต่อพระองค์ และทูลว่า 15 “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระ
เมตตาแก่ บุ ตรชายของข้า พระองค์ ด้วยว่า เขาเป็น คนบ้า มี ความทุกข์
เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํ้า บ่อยๆ 16 ข้า พระองค์ ได้ พาเขามาหา
พวกสาวกของพระองค์ แต่ พวกสาวกนั ้ นรักษาเขาให้หายไม่ได้ � 17 พระ
เยซู ตรัส ตอบว่า “โอ คนในยุค ที่ ขาดความเชื่อ และมี ทิฐิ ชั่ว เราจะต้อ
งอยู่ กั บท ่า นทั้ง หลายนานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึง
ไหน จงพาเด็กนั้ นมาหาเราที่นี่ เถิด� 18 พระเยซู จึงตรัสสําทับผีนั ้น มั
นก ็ ออกจากเขา เด็ กก ็ หายเป็น ปกติ ตัง้ แต่ เวลานั ้น เอง 19 ภายหลัง เหล่า
สาวกมาหาพระเยซู เป็น ส่วนตั วท ูล ถามว่า “เหตุ ไฉนพวกข้า พระองค์ ขับ
ผี นั้น ออกไม่ ได้ � 20 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เพราะเหตุ พวกท่านไม่ มี
ความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความ
เชื่อ เท่า เมล็ด พันธุ์ ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ท่านจะสั่ง ภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อน
จากที่นี่ ไปที่โน่ น� มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับท
่านเลย 21 แต่ผีชนิดนี้ จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการ
อดอาหาร�

พระเยซูทรงพยากรณ์ อีกครัง้ ถึงการทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์
และการฟื้ นคืนพระชนม์ (มก 9:30-32; ลก 9:43-45)
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22 ครัน
้ พระองค์กับเหล่าสาวกอาศัยอยู่ในแคว้นกาลิลี

พระเยซูจึงตรัส
กับ เขาว่า “บุ ตรมนุษย์ จะต้องถูก ทรยศให้ อยู่ ในเงื้อมมือ ของคนทั้ง
หลาย 23 และเขาทั้งหลายจะประหารชีวต
ิ ท่านเสีย ในวันที ่สามท่าน
จะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร
เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกมาถึง เมืองคาเปอรนาอุม แล้ว พวกคน
เก็บ ค่า บํารุ ง พระวิหารมาหาเปโตรถามว่า “อาจารย์ ของท่านไม่ เสีย ค่า
บํารุ ง พระวิหารหรือ� 25 เปโตรตอบว่า “เสีย � เมื่อ เปโตรเข้าไปในเรือน
พระ เยซู ทรง กัน เขา ไว้ แล ้วตรั สว ่า “ซี โม น เอ๋ย ท่าน คิด เห็น อย่างไร
กษั ตริยของแผ่
์
นดินโลกเคยเก็บส่วยและภาษี จากผูใด
้ จากโอรสของ
พระองค์เองหรือจากผูอื
้ ่น� 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “เก็บจากผูอื
้ ่น
27
� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าเช่นนั้ นโอรสก็ไม่ต้องเสีย
แต่เพื่อม
ิ ให้ เราทั้ง หลายทําให้ เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ด ที่ ทะเล เมื่อ ได้ ปลา
ตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่ ง จงเอาเงินนั้ น
ไปจ่ายให้แก่เขาสําหรับเรากับท่านเถิด�
24

18
พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)

ในเวลานั ้น เหล่า สาวกมาเฝ้า พระเยซู ทูล ว่า “ใครเป็น ใหญ่ ที่ สุด ใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์� 2 พระเยซู จึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่ งมาให้อยู่
ท่ามกลางเขา 3 แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้า
พวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ไม่ได้เลย 4 เหตุฉะนั้ น ถ้าผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็ก
คนนี้ ผู้ นั้ น จะเป็น ใหญ่ ที่ สุด ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ 5 ถ้า ผู้ ใดจะรับ
เด็กเล็กเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู้นั้ นก็รบ
ั เรา 6 แต่ ผู้ใดจะทําผู้
เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่เชื่อในเราให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่
ผูกคอผู้น้ั นถ่วงเสียทีท
่ ะเลลึกก็ดีกว่า 7 วิบัติแก่โลกนี้ ด้วยเหตุให้หลง
ผิด ถึงจําเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผูที
้ ก่
่ อเหตุให้เกิดความ
8
หลงผิดนั้ น ด้วยเหตุนี้ถ้ามือหรือเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จง
ตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือและ
เท้า ด้วนยั งด ี กว่า มี สองมือ สองเท้า และต้องถูก ทิ้ง ในไฟซึ่ง ไหม้ อยู่
เป็น นิ ตย์ 9 ถ้า ตาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จงควัก ออกและโยน
มัน ทิ้ง เสีย จากท่าน ซึ่ง ท่านจะเข้า สู่ ชี วิตด ้วยตาข้างเดียวยั งด ี กว่า มี
สองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรก 10 จงระวังให้ดี อย่าดู หมิ่นผู้เล็ก
น้ อยเหล่า นี้ สก
ั คนหนึ่ ง ด้วยเรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายว่า บนสวรรค์
1
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ทูต สวรรค์ ประจําของเขาเฝ้า อยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเรา
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)

เพราะว่า บุตรมนุษย์ ได้ เสด็จ มาเพื่อ ช่วยผู้ ซ่ง
ึ หลงหายไปนั้ น ให้
12
รอด
ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ถ้าผู้หน่ึงมีแกะอยู่รอ
้ ยตัว และ
ตัวหนึ่ งหลงหายไปจากฝูง ผู้นั้ นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้แล้วขึ้น
ไปบนภูเขาเทีย
่ วหาตัวทีห
่ ายนั้ นหรือ 13 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ถ้าเขาพบแกะตัวน้น
ั เขาจะชื่นชมยินดีย่ง
ิ กว่าทีมี
่ แกะเก้าสิบเก้าตัวท
ี่ มิได้ หลงหายนั้ น 14 อย่างนั้ น แหละ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ใน
สวรรค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผูเล็
้ กน้ อยเหล่านี้ สก
ั คนหนึ่ งพินาศไปเลย
11

การปฏิบัติต่อพีน
่ ้ องที่ทําผิดต่อท่าน
หากว่า พี่ น้องของท่านผู้ หน ่ง
ึ ทําการละเมิด ต่อ ท่าน จงไปแจ้ง
ความผิดบาปนั้ นแก่เขาสองต่อสองเท่านั้ น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้
พีน้
่ องคืนมา 16 แต่ถ้าเขาไม่ฟง
ั ท่าน จงนําคนหนึ่ งหรือสองคนไปด้วย
ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขาไม่
ฟัง คนเหล่า นั้ น จงไปแจ้ง ความต่อ คริสตจั กร แต่ ถ้า เขายัง ไม่ ฟง
ั คริ
สตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่า เขาเป็นเหมือนคนต่างชาติและคนเก็บภาษี
18 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า สิ่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก
ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อย
ในสวรรค์
15

พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน
เรากล่าวแก่ ท่านทั้ง หลายอีกว่า ถ้า ในพวกท่านที่ อยู่ในโลกสอง
คนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่ งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ก็จะทรงกระทํา ให้ 20 ด้วยว่า มีสองสามคนประชุ มกั นที ่ ไหนๆในนาม
ของเรา เราจะอยูท
่ ่ามกลางเขาทีนั
่ ่ น�
19

จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
“พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้า
พระองค์ จะกระทําผิดต่อข้าพระองค์ เรือ
่ ยไป ข้าพระองค์ ควรจะยกความ
ผิดของเขาสั กกี่ครัง้ ถึงเจ็ดครัง้ หรือ� 22 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เรามิ
ได้ ว่าเพียงเจ็ดครัง
้ เท่านั้ น แต่ เจ็ดสิบครัง
้ คูณด้วยเจ็ด 23 เหตุ ฉะนั้ น
อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษั ตริย์องค์หน่ง
ึ ทรงประสงค์จะ
คิด บัญชี กับ ผู้ รับ ใช้ ของท่าน 24 เมื่อ ตั้ง ต้น ทําการนั้ น เขาพาคนหนึ่ ง
ซึ่งเป็นหนี้ หน่ง
ึ หมื่นตะลันต์มาเฝ้า 25 เจ้านายของเขาจึงสั่งให้ขายตั
วก ั บท ้ง
ั ภรรยาและลูก และบรรดาสิ่งของที่ เขามี อยู่ นั้ น เอามาใช้ หนี้
เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ 26 ผู้รบ
ั ใช้ลูกหนี้ ผู้นั้ นจึงกราบลงนมัสการ
21 ขณะนั ้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า
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ท่านว่า ‘ข้าแต่ท่าน ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะใช้
หนี้ ทั้งสิ้น� 27 เจ้ านายของผู้รับใช้ผู้นั้ นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนี้
ปล่อยตัว เขาไป 28 แต่ ผู้รบ
ั ใช้ผู้ นั้ น ออกไปพบคนหนึ่ ง เป็น เพื่อนผู้ รับ
ใช้ด้วยกัน ซึ่งเป็นหนี้ เขาอยู่หน่ง
ึ ร้อยเดนาริอัน จึงจับคนนั้ นบีบคอว่า
29
‘จงใช้หนี้ ให้ข้า�
เพื่อนผูรั
้ บใช้ผูนั
้ ้ นได้กราบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่า
‘ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ ทั้งสิ้น� 30 แต่
เขาไม่ ยอม จึง นํา ผู้ รับ ใช้ ลูก หนี้ นั้ น ไปขัง คุก ไว้ จนกว่า จะใช้ เงิน นั้ น
31 ฝ่ายพวกเพื่อนผู้ รับ ใช้ เมื่อ เห็น เหตุ การณ์ เช่น นั้ น ก็ พากัน สลดใจ
ยิ่งนั ก จึงนําเหตุการณ์ ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้านายของพวกตน 32 แล
้ว เจ้า นายของเขาจึง ทรงเรียกผู้ รับ ใช้ นั้ น มาสั่ง ว่า ‘โอ เจ้ าผู้ รับ ใช้ ชั่ว
เราได้โปรดยกหนี้ ให้เจ้าหมด เพราะเจ้าได้ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้าควรจะ
เมตตาเพื่อนผูรั
้ บใช้ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ� 34 แล
้วเจ้านายของเขาก็กร้ว
ิ จึงมอบผู้น้ั นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมาน จนกว่า
35
จะใช้หนี้ หมด
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะทรงกระทํา
แก่ท่านทุกคนอย่างนั้ น ถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิด
ให้แก่พีน้
่ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง�

19
พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย

1 ต่อมาเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว

พระองค์ได้เสด็จจาก
แคว้น กาลิ ลี เข ้า ไปในเขตแดนแคว้น ยู เดีย ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น
2 ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากได้ ตามพระองค์ ไป แล ้ว พระองค์ ทรงรักษาโรคของ
เขาให้หายที่นั ่น
พระเยซู ทรงชีแ
่ งการหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12;
้ จงถึง เรือ
ลก 16:18)
3 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “ผู้ ชายจะหย่า ภรรยาของ
ตนเพราะเหตุ ใดๆก็ ตาม เป็นการถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ �
4 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านไม่ได้ อ่านหรือว่า พระผู้ทรงสร้าง
มนุษย์แต่เดิม ‘ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง� 5 และตรั
สว ่า ‘เพราะเหตุ นี้ ผู้ ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน อยู่
กับ ภรรยา และเขาทั้ง สองจะเป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน� 6 เขาจึง ไม่ เป็น
สองต่อ ไป แต่ เป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน เหตุ ฉะนั้ น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงผูก
พั นก ัน แล้ว อย่า ให้ มนุษย์ ทําให้ พรากจากกัน เลย� 7 เขาจึง ทูล ถาม
พระองค์ ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ทําไมโมเสสได้ สัง่ ให้ ทํา หนั งสือ หย่า ให้ ภรรยา
แล้วก็หย่าได้� 8 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “โมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลาย
หย่าภรรยาของตน เพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้าง แต่เมื่อเดิมมิ
ได้ เป็นอย่างนั้ น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดหย่าภรรยาของ
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ตนเพราะเหตุต่างๆ เว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิด
ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง ที่ หย่า แล้ วน้ั นมาเป็น ภรรยาก็ผิด ประเวณี
ด้วย � 10 พวกสาวกของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า กรณี ของฝ่ายชาย
ต้องเป็นเช่นนั ้ นกับภรรยาของเขา การสมรสก็ไม่ดีเลย� 11 พระองค์ทรง
ตอบเขาว่า “มิใช่ ทุ กคนจะรับ ประพฤติ ตามข้อ นี้ ได้ เว้น แต่ ผู้ ที่ ทรงให้
ประพฤติได้ 12 ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันทีตั้งแต่กําเนิ ดจากครรภ์มารดาก็มี
ผู้ ที่ มนุษย์ กระทํา ให้ เป็น ขั นที ก็มี ผู้ ที่ กระทํา ตัว เองให้ เป็น ขั นที เพราะ
เห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด�
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)

ขณะนั ้น เขาพาเด็ก เล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อ จะให้ พระองค์ ทรงวาง
พระหัตถ์ และ อธิษฐาน แต่ เหล่ า สาวก ก็ ห้าม ปราม ไว้ 14 ฝ่าย พระ เยซู
ตรั สว ่า “จงยอมให้ เด็ก เล็กๆเข้า มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะ
ว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยอ
่ มเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั้ น� 15 เมื่อ
พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั ้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั ่น
13

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)

มีคนหนึ่ งมาทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผูประเสริ
้
ฐ ข้าพเจ้า
17
จะต้องทํา ดี ประการใดจึง จะได้ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์� พระองค์ ตรัส ตอบเขา
ว่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไมเล่า ไม่มี ผู้ ใดประเสริฐ นอกจาก
พระองค์ เดียวคือ พระเจ้า แต่ ถ้า ท่านปรารถนาจะเข้า ในชีวต
ิ ก็ให้ ถือ
รักษาพระบัญญัติไว้� 18 คนนั ้นทูลถามพระองค์ว่า “คือพระบัญญัติข้อ
ใดบ้าง� พระเยซู ตรัสว่า “อย่ากระทําการฆาตกรรม อย่าล่วงประเวณี
ผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ 19 จงให้เกียรติแก่บิดา
มารดาของตน และจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� 20 คนหนุ่มน ั ้
นทูล พระองค์ ว่า “ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ทุ กประการตัง้ แต่ เป็น
เด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง� 21 พระเยซู ตรัสแก่เขาว่า “ถ้า
ท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทําจนครบถ้วน จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่าน
มี อยู่ แจกจ่ายให้ คนอนาถา แล ้ วท ่านจะมี ทรัพย์ สมบัติ ในสวรรค์ แล
้ว จงตามเรามา� 22 เมื่อ คนหนุ่ม ได้ยน
ิ ถ้อยคํา นั ้น เขาก็ ออกไปเป็น ทุกข์
เพราะเขามี ทรัพย์สิ ่ง ของเป็ นอ ัน มาก 23 พระเยซู ตรัส กับ เหล่า สาวกของ
พระองค์ ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนมั่งมี จะเข้ าใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็ยาก 24 เราบอกท่านทั้งหลายอีกว่า ตัวอูฐจะ
ลอดรูเข็มก็งา
่ ยกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า� 25 เมื่อ
พวกสาวกของพระองค์ ได้ ยิ นก ็ ประหลาดใจมาก จึง ทูล ว่า “ถ้า อย่างนั ้น
ใครจะรอดได้� 26 พระเยซู ทอดพระเนตรดู พวกสาวกและตรัส กับ เขาว่า
“ฝ่ายมนุษย์ ยอ
่ มเป็น ไปไม่ ได้ แต่ พระเจ้า ทรงกระทํา ให้ เป็น ไปได้ ทุก
สิ่ง�
16 ดูเถิด
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บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล

แล ้วเป โตร ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ สละ สิง่
สารพัด และได้ ติ ดตามพระองค์ มา พวกข้า พระองค์ จึง จะได้ อะไรบ้าง�
28 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ใน
โลก ใหม่ คราว เมื่ อบ ุ ตรม นุษย์ จะ นั่ ง บน พระทีน
่ ่ั ง แห่ง สง่า ราศี ของ
พระองค์ นั้ น พวกท่านที่ ได้ ติ ดตามเรามาจะได้ น่ั ง บนบัล ลั งก ์ สิ บสอง
ที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบ สองตระกูล 29 ทุ กคนที่ ได้ สละบ้านหรือ
พี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะ
เห็นแก่นามของเรา ผู้นั้ นจะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็น
มรดก 30 แต่ มี หลายคนที่ เป็น คนต้น จะต้องกลับ ไปเป็น คนสุดท้าย
และทีเ่ ป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
27

20
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่

1 “ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ ง

ออกไปจ้างคนทํางานในสวนองุน
่ ของตนแต่ เวลาเช้า ตรู ่ 2 ครัน
้ ตก
ลงกั บลู กจ้างวัน ละเดนาริอน
ั แล้ว จึง ใช้ให้ ไปทํางานในสวนองุน
่ ของ
เขา 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้ าของบ้านก็ ออกไปอีก เห ็น
คนอื่น ยืน อยู่ เปล ่าๆกลางตลาด 4 จึง พู ดก ับ เขาว่า ‘ท่านทั้ง หลาย
จงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด เราจะให้ ค่า จ้างแก่ พวกท่านตาม
สมควร� แล ้ว เขาก็ พากัน ไป 5 พอเวลาเทีย
่ งวัน และเวลาบ่ายสาม
โมง เจ้ าของบ้านก็ออกไปอีก ทําเหมือนก่อน 6 ประมาณบ่ายห้าโมง
ก็ ออกไปอีก ครัง
้ หนึ่ ง พบอีก พวกหนึ่ ง ยืน อยู่ เปล ่าๆจึง พู ดก ับ เขาว่า
‘พวกท่านยืน อยู่ ที่ นี่ เปล ่าๆตลอดวัน ทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของ
บ้านว่า ‘เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า� เจ้ าของบ้านบอกพวกเขา
ว่า ‘ท่านทั้งหลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และท่านจะได้รบ
ั
8
ค่าจ้างตามสมควร� ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่าเจ้าของสวนองุน
่ จึงสั่งเจ้า
พนั กงานว่า ‘จงเรียกคนทํางานมาและให้ค่าจ้างแก่เขา ตั้งแต่คนมา
ทํางานสุดท้าย จนถึง คนทีม
่ าแรก� 9 คนที ่ มาทํางานเวลาประมาณ
บ่ายห้าโมงนั้ น ได้ ค่าจ้างคนละหนึ่ งเดนาริอัน 10 ส่วนคนทีม
่ าที แรก
นึ ก ว่า เขาคงจะได้ มากกว่า นั้ น แต่ ก็ได้ คนละหนึ่ ง เดนาริ อน
ั เหมือน
กัน 11 เมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของบ้าน 12 ว่า ‘พวกทีม
่ า
สุดท้ายได้ทํางานชั่วโมงเดียว และท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับ
พวกเราทีท
่ ํางานตรากตรํากลางแดดตลอดวัน� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้าน
ก็ตอบแก่ คนหนึ่ งในพวกนั้ นว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้ โกงท่านเลย ท่าน
ได้ ตกลงกับ เราแล้ วว ัน ละหนึ่ ง เดนาริอั นม ิ ใช่ หรือ 14 รับ ค่า จ้างของ
ท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนที่มาทํางานหลังทีส
่ ุดนั้ นเท่ากันกับท่าน
15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับสิ่งทีเ่ ป็นของเราเองนั้ นไม่ถูกต้องตามพ
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ระราชบัญญัติหรือ ทําไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นเราใจดี� 16 อย่าง
นั้ นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และคนที่เป็นคนต้น
จะกลับเป็นคนสุดท้าย ด้วยว่าผู้ที่ได้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็
น้ อย�
พระเยซูทรงพยากรณ์ อีกครัง้ ถึงการทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์
และ การ ฟื้ น คืน พระชนม์ (มธ 12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; มก
10:32-34; ลก 18:31-34)
17 เมื่อพระเยซู จะเสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะอยู่ตามหนทางได้
พาเหล่าสาวกสิบสองคนไปแต่ลําพัง และตรัสกับเขาว่า 18 “ดูเถิด เราทั้ง
หลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้อยู่กับ
พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า นั้ น จะปรับ โทษ
ท่านถึงตาย 19 และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเฆีย
่ นตี
และให้ตรึงไว้ทีกางเขน
่
และวันที่สามท่านจึงจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่�
มารดา คน หนึ่ ง ทูล ขอ ความ ยิง่ ใหญ่ ให้ แก่ บุ ตร ชาย ของ นาง (มก
10:35-45)
20 ขณะ นั ้น มารดา ของ บุตร แห่ง เศเบ ดี พา บุตร ชาย ทัง
้ สอง มา เฝ้า
พระองค์ นม ัส การ ทูล ขอ สิง่ หนึ่ ง จาก พระองค์ 21 พระองค์ จึง ทรง ถา
มนางนั ้ นว ่า “ท่านปรารถนาอะไร� นางทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงโปรด
อนุญาตให้ บุ ตรชายของข้า พระองค์ สองคนนี้ นั ่ง ในราชอาณาจักรของ
พระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ ง� 22 แต่ พระเยซู
ตรัส ตอบว่า “ที่ ท่านขอนั้ น ท่านไม่ เข้าใจ ถ้วยซึ่ง เราจะดื่ มน ้ั นท่านจะ
ดื่ม ได้ หรือ และบัพ ติศ มานั้ น ซึ่ง เราจะรับ ท่านจะรับ ได้ หรือ � เขาทูล
พระองค์ ว่า “พวกข้าพระองค์ ทําได้ � 23 พระองค์ ตรัสกับเขาว่า “ท่านจะ
ดื่มจากถ้วยของเรา และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง
แต่ซึ่งจะนั่ งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้ น ไม่ใช่พนักงานของเราที่
จะมอบให้ แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สา
ํ หรับผูใด
้ ก็จะให้แก่
ผูนั
้ ้ น� 24 เมื่อสาวกสิบคนนั ้นได้ยน
ิ แล้ว พวกเขาก็มีความขุ่นเคืองพีน
่ ้ อง
25
สองคนนั ้น พระเยซู ทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว ่า “ท่านทั้ง หลาย
รู อยู
้ ่ ว่า ผู้ ครองของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็น เจ้า เหนื อ เขา และผู้ ใหญ่ ทั้ง
หลายก็ ใช้ อํานาจบังคับ 26 แต่ ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั้ น ไม่ ถ้า ผู้
ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้ นจะต้องเป็นผู้ปรนนิ บัติท่านทั้ง
หลาย 27 ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น เอกเป็นต้น ในพวกท่าน ผู้ นั้ น จะต้อง
เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพวกท่าน 28 อย่างที่ บุ ตรมนุษย์ มิได้ มาเพื่อ รับ การ
ปรนนิ บั ติ แต่ มาเพื่อ จะปรนนิ บั ติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้ เป็น
ค่าไถ่สา
ํ หรับคนเป็นอันมาก�
ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)
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เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูง ชนเป็ นอ ัน
มากก็ตามพระองค์ไป 30 และดูเถิด มีชายตาบอดสองคนนั ่งอยูร่ ม
ิ หนทาง
เมื่อ เขาได้ ยินว ่า พระเยซู เสด็จ ผ่านมา จึง ร้องว่า “โอ พระองค์ ผู้ เป็น บุตร
ดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด� 31 ฝ่ายประชาชนก็หา้ ม
เขาให้นิ่งเสีย แต่เขายิง่ ร้องขึ้นอีกว่า “โอ พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า
ขอ ทรง พระ เมตตา ข้า พระองค์ เถิด � 32 พระ เยซู จึง หยุด ประทับ ยืน อยู่
เรียกเขามา และตรัสว ่า “ท่านทั้ง สองใคร่จะให้ เราทํา อะไรเพื่อ ท่าน�
33 พวกเขาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอให้ ตาของข้า พระองค์ มอง
เห็น� 34 พระเยซูจึงมีพระทัยเมตตา ก็ทรงถูกต้องตาเขา ในทันใดนั ้นตา
ของเขาก็เห็นได้และเขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป
29

21

พระเยซูทรงเสด็จเข้าสู่กรุงเยรู ซาเล็มอย่างผูมี
้ ชัยชนะ (ศคย 9:9; มก
11:1-10; ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี
เชิง ภูเขามะกอกเทศ แล ้ว พระเยซู ทรงใช้ สาวกสองคน 2 ตรัสส งั ่ เขาว่า
“จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่ ง
ผูก อยู่ กั บลู กของมัน จงแก้ จูง มาให้ เรา 3 ถ้า มี ผู้ ใดว่า อะไรแก่ ท่าน
ท่านจงว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องพระประสงค์� แล ้ว เขาจะปล่อย
ให้มาทันที� 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ ตรัสโดย
ศาสดาพยากรณ์ สําเร็จ ซึ่ง ว่า 5 ‘จงบอกธิดาแห่ง ศิ โยนว่า ดู เถิด กษั ตริย์
ของเธอเสด็จมาหาเธอ โดยพระทัยอ่อนสุภาพ ทรงแม่ลากบลู
ั กของมัน�
6 สาวกทัง
7
้ สองคนนั ้นก็ไปทําตามพระเยซูตรัสสง
ั ่ เขาไว้ จึงจูงแม่ลากับลู
กของมันมา และเอาเสื้อผ้าของตนปู บนหลัง แล้วเขาให้พระองค์ ทรงลา
นั ้น 8 ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากได้ เอาเสื้อผ้า ของตนปู ตามถนนหนทาง คนอื่นๆ
ก็ตัดกง
ิ่ ไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผูที
้ ่ตามมาข้าง
หลังกพร
็ อ
้ มกันโห่รอ
้ งว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด ‘ขอให้พระองค์
ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา� ใน
ที่ สูงสุด � 10 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ประชาชนทั ่
วทงั ้ กรุงกพ
็ ากันแตกตื่นถามว่า “ท่านผูนี
้ ้ เป็นผูใด
้ � 11 ฝูงชนก็ตอบว่า “นี่
คือเยซูศาสดาพยากรณ์ ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี�
พระเยซู ทรงชําระล้างพระวิ หารเป็ นคร ง
ั ้ ที่ สอง (มก 11:15-18; ลก
19:45-47)
12 พระเยซู จึง เสด็จ เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับ ไล่ บรรดาผู้
ซื้อ ขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท ัง้ ควํา่ ที่ นั่ง ผู้ ขาย
13
นกเขาเสีย และตรัสกับเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเรา
เขาจะเรียกว่าเป็น นิ เวศอธิษฐาน� แต่ เจ้ าทั้ง หลายมากระทําให้เป็น
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‘ถํ้าของพวกโจร� ” 14 คนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ใน
พระวิ หาร พระองค์ ได้ ทรงรักษาเขาให้ หาย 15 แต่ เมื่อ พวกปุโรหิต ใหญ่
กับ พวกธรรมาจารย์ ได้ เห ็ นการมหัศ จรรย์ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ทัง้ ได้
ยิน หมู่ เด็ กร ้ องในพระวิหารว่า “โฮซัน นาแก่ ราชโอรสของดาวิด� เขาทัง้
หลายก็พากันแค้นเคือง 16 และจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านไม่ได้ยินคําที่ เขา
ร้องหรือ� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่าน
หรือ ว่า ‘จากปากของเด็ กอ ่อนและเด็ก ที่ ยั งด ูดนม ท่านก็ ได้ รับคํา
สรรเสริญ อัน จริง แท้� ” 17 พระองค์ ได้ ทรงละจากเขาและเสด็จ ออก
จากกรุ งไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี
มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)
18 ครัน
้ เวลาเช้าขณะที่ พระองค์ เสด็จกลับไปยังกรุ งอีก

พระองค์ ก็ ทรง

19 และเมื่อ พระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น ต้น มะเดื่อ

หิวพระกระยาหาร
ต้น หนึ่ ง อยู่ รม
ิ ทาง พระองค์ ก็ ทรงดําเนิ น เข้าไปใกล้ เห ็น ต้น มะเดื่อ นั ้น
ไม่ มี ผลมี แต่ ใบเท่านั ้น จึง ตรัส กับ ต้น มะเดื่อ นั ้ นว ่า “เจ้ าจงอย่า มี ผล
อีก ต่อ ไป� ทันใดนั ้น ต้น มะเดื่ อก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป 20 ครัน
้ เหล่า สาวกได้ เห
็ นก ็ ประหลาดใจ แล ้ วว ่า “เป็น อย่างไรหนอต้น มะเดื่อ จึง เหีย
่ วแห้ง ไปใน
ทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง
หลายว่า ถ้า ท่านมี ความเชื่อ และมิ ได้ สงสัย ท่านจะกระทํา ได้ เช่ นที ่
เราได้กระทําแก่ต้นมะเดื่อนี้ ยิ่งกว่านั้ น ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ ว่า ‘จง
ถอยไปลงทะเล�ก็จะสําเร็จได้ 22 สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วย
ความเชื่อ ท่านจะได้�
พระเยซูกับสิทธิอาํ นาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก 20:1-8)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ พวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกผูใหญ่
้
ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่า “ท่าน
มีสิทธิอันใดจึงได้ทําเช่นนี้ ใครให้สิทธินี้ แก่ท่าน� 24 พระเยซูตรัสตอบเขา
ว่า “เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่ งด้วย ซึ่งถ้าท่านบอกเราได้ เรา
จะบอกท่านเหมือ นกั นว ่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิ อน
ั ใด 25 คื อบ ัพ
ติศ มาของยอห์น นั้ น มาจากไหน มาจากสวรรค์ หรือ จากมนุษย์� เขา
ได้ ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ
ไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า� 26 แต่ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� เราก็กล
ัว ประชาชน เพราะประชาชนทัง้ ปวงถือ ว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ �
27 เขาจึงทูลตอบพระเยซู ว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระองค์ จึงตรัสกับ
เขาว่า “เราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดย
สิทธิอน
ั ใด
23

คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน
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แต่ ท่านทั้ง หลายคิด เห็น อย่างไร ชายผู้ หน ่ึ งม ี บุ ตรชายสองคน
บิ ดาไปหาบุตรคนแรกว่า ‘ลูก เอ๋ย วัน นี้ จงไปทํางานในสวนองุน
่ ของ
พ่อ เถิด� 29 บุ ตรคนนั้ น ตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ไม่ ไป � แต่ ภายหลัง กลับ ใจ
แล้วไปทํา 30 บิดาจึงไปหาบุตรคนทีส
่ องพูดเช่นเดียวกัน บุตรนั้ นตอบ
31
ว่า ‘ข้าพเจ้าไปขอรับ� แต่ไม่ไป บุตรสองคนนี้ คนไหนเป็นผูท
้ ําตาม
ความประสงค์ของบิดาเล่า� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “คือบุตรคนแรก�
พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า พวก
เก็บภาษี และหญิงโสเภณี ก็เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน
ทั้ง หลาย 32 ด้วย ยอห์น ได้ มาหาพวกท่านด้วยทางแห่ง ความชอบ
ธรรม ท่านหาเชื่อยอห์นไม่ แต่พวกเก็บภาษี และพวกหญิงโสเภณี ได้
เชื่อยอห์น ฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจ
เชื่อยอห์น
28

คําอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก
20:9-19)
33 จงฟัง คํา อุปมาอีก เรื่องหนึ่ ง ว่า ยั งม ี เจ้ าของบ้านผู้ หน ่ ง
ึ ได้ ทํา
สวนองุน
่ แล้วล้อมร้ว
ั ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อยํ่าองุน
่ ในสวน และ
34
สร้างหอเฝ้า ให้ พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไปเมืองไกล
ครัน
้ ฤดู เก ็บ
ผลองุน
่ ใกล้ เข้า มา เขาจึง ใช้ พวกผู้ รับ ใช้ ไปหาคนเช่า สวน เพื่อ จะรับ
ผลองุน
่ 35 และคนเช่าสวนนั้ นจับพวกผู้รับใช้ของเขา เฆีย
่ นตีเสียคน
หนึ่ ง ฆ่า เสียคนหนึ่ ง เอาหิน ขว้างเสีย ให้ ตายคนหนึ่ ง 36 อีกครัง
้ หนึ่ ง
เขาก็ ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ คนอื่นๆไปมากกว่า ครั้งก ่อน แต่ พวกเช่า สวนก็ ได้ ทํา
แก่ เขาอย่างนั้ นอ ีก 37 ครัง
้ สุดท้ายเขาจึง ใช้ บุ ตรชายของเขาไปหา
พูด ว่า ‘พวก เขา คงจะ เคารพ บุตร ชาย ของ เรา� 38 แต่ เมื่อ บรรดา
คน เช่า สวน เห็น บุตร ชาย เจ้าของ บ้าน ก็ พู ดก ั นว ่า ‘คน นี้ แหละ เป็น
ทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขา แล้วให้เรายึดมรดกของเขาเสีย� 39 เขา
จึง พากัน จับ บุตรนั้ น ผล ัก ออกไปนอกสวนองุน
่ แล้ว ฆ่า เสีย 40 เหตุ
ฉะนั้ น เมื่อ เจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทํา อะไรแก่ คนเช่า สวนเหล่า
41
นั้ น�
เขาทัง้ หลายทูล ตอบพระองค์ ว่า “เขาจะทําลายล้างคนชัว่ เหล่า
นั ้น อย่างแสนสาหัส และจะให้ สวนองุน
่ นั ้น แก่ คนเช่า อื่นๆที่ จะแบ่ง ผล
42
โดยถูกต้องตามฤดูกาลแก่เขาต่อไป� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้ง
หลายยังไม่เคยอ่านในพระคัมภีรห
์ รือซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธ
เสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว การนี้ เป็น มาจากองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา� 43 เหตุ ฉะนั้ น เรา
บอกท่านว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไปเสียจากท่าน และยก
ให้ แก่ ชนชาติ หน ่ง
ึ ซึ่ง จะกระทํา ให้ เก ิด ผลสมกับ อาณาจั กรน ้น
ั 44 ผู้
ใดล้ มท ับศิ ลาน ี้ ผู้ นั้ น จะต้องแตกหัก ไป แต่ ศิ ลาน ี้จะตกทับ ผู้ ใด ก็จะ
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บดขยี้ผู้นั้ นจนแหลกเป็นผุยผง� 45 ครัน
้ พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริ
สีได้ยินคําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็หยัง่ รู ว่
้ าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวก
เขา 46 แต่ เมื่อ พวกเขาอยากจะจับ พระองค์ เขาก็ กล ัว ประชาชน เพราะ
ประชาชนนั บถือพระองค์วา่ เป็นศาสดาพยากรณ์

22
คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)
พระเยซู ตรัส แก่ เขาเป็น คํา อุปมาอี กว่า 2 “อาณาจักรแห่ง สวรรค์
เปรียบ เห มือ นกษั ตริ ย์ องค์ หนึ่ ง ซึ่ง ได้ จัด พิธี อภิ เษก สมรส สําหรับ
ราชโอรสของท่าน 3 แล้วใช้พวกผูรั
้ บใช้ไปตามผูที
้ ได้
่ รับเชิญมาในงาน
อภิเษกสมรสนั้ น แต่เขาไม่ใคร่จะมา 4 ท่านยังใช้พวกผูรั
้ บใช้อื่นไปอีก
รับสั่ง ว่า ‘ให้ บอกผู้ รบ
ั เชิญ นั้ นว ่า ดู เถิด เราได้ จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัว
และสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆา
่ ไว้เสร็จ สิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อม จง
มาในพิธีอภิเษกสมรสนี้ เถิด� 5 แต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสีย คนหนึ่ ง
ไปไร่นาของตน อี กคนหนึ่ งก ็ ไปทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั้ นก ็
จับพวกผู้รับใช้ของท่าน ทําการอัปยศต่างๆแล้วฆ่าเสีย 7 แต่ครัน
้ กษั
ตริย์องค์ นั้ นได้ยน
ิ แล้ว ท่านก็ทรงพระพิโรธ จึงรับสั่งให้ยกกองทหาร
ไป ปราบปรามฆาตกรเหล่า นั้ น และเผาเมืองเขาเสีย 8 แล ้ วท ่านจึง
รับสั่ง แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘งานสมรสก็พร ้ อมอยู่ แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ
เชิญ นั้ น ไม่ สมกับ งาน 9 เหตุ ฉะนั้ น จงออกไปตามทางหลวง พบคน
มากเท่าใดก็ ให้ เชิญ มาในพิธี อภิ เษกสมรสนี้ � 10 ผู้รบ
ั ใช้ เหล่ านั้ น จึง
ออกไปเชิญคนทั้งปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบ ให้มาทั้งดแ
ี ละชั่ว
11
จนงานสมรสนั้ น เต็ มด ้วยแขก
แต่ เมื่อ กษั ตริย์ องค์ นั้ น เสด็จ ทอด
พระเนตรแขก ก็ เห ็น ผู้ หน ่ึ งม ิ ได้ สวมเสื้อ สําหรับ งานสมรส 12 ท่าน
จึงรับสั่งถามเขาว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงมาที่นี่ โดยไม่สวมเสื้อ
สําหรับ งานสมรส� ผู้ นั้ นก ็ น่ิ ง อยู่ พูด ไม่ ออก 13 กษั ตริย์ จึง รับสั่ง แก่
พวกผู้ รับ ใช้ ว่า ‘จงมั ดม ื อม ัด เท้า คนนี้ เอาไปทิ้ง เสีย ที่ มืด ภายนอก ที่
นั่ นจะมีการร้องไห้และขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน� 14 ด้วยผูที
้ ได้
่ รับเชิญก็มาก
แต่ผูที
้ ทรงเลื
่
อกก็น้ อย�
1

พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกเฮโรดเกี่ยวกับ การเสีย ภาษี (มก
12:13-17; ลก 20:20-26)
15 ขณะนั ้นพวกฟาริสี ไปปรึกษากันว่า พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคําของ
พระองค์ได้อย่างไร 16 พวกเขาจึงใช้พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไป
ทูลพระองค์ ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายทราบอยู่วา่ ท่านเป็นคน
ซื่ อสัตย์ และสัง่ สอนทางของพระเจ้า ด้วยความสัตย์ จริง โดยมิ ได้ เอาใจ
ผู้ ใด เพราะท่านมิ ได้ เห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด 17 เหตุ ฉะนั ้น ขอโปรดบอกให้พวก
ข้าพเจ้า ทราบว่า ท่านคิด เห็น อย่างไร การที่ จะส่ง ส่วยให้ แก่ ซี ซาร์นั ้น ถู
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กต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 18 แต่ พระเยซู ทรงล่วงรู ถ
้ ึง ความชัว่
ร้ายของเขาจึงตรัสว่า “พวกหน้าซื่อใจคด เจ้ าทดลองเราทําไม 19 จง
เอาเงิ นที ่ จะเสีย ส่วยนั้ น มาให้ เราดู ก่อน � เขาจึง เอาเงิน ตราเหรียญ
หนึ่ ง ถวายพระองค์ 20 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “รู ปและคํา จารึก นี้ เป็น
ของใคร� 21 เขาทูล พระองค์ ว่า “ของซี ซาร์� แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ เขา
ว่า “เหตุ ฉะนั้ นของของซีซาร์จงถวายแก่ ซีซาร์ และของของพระเจ้า
จงถวายแด่พระเจ้า� 22 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ คําตรัสตอบของพระองค์นั้นแล้ว
เขาก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป
พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกสะดู สี เก ี่ย วกับ การฟื้ นจากความ
ตาย (มก 12:18-27; ลก 20:27-38)
23 ในวัน นั ้ นม ี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ น ผู้ ที่ กล่าวว่า การ
ฟื้ นขึ้น มาจากความตายไม่ มี เขาจึง ทูล ถามพระองค์ 24 “อาจารย์ เจ้าข้า
โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้ สืบเชื้อสาย
ของพี่ ชายไว้� 25 ในพวกเรามี พี่ น้ องผู้ชายเจ็ด คน พี่ หัวปี มี ภรรยาแล้ วก ็
ตายเมื่อยังไม่มีบุตร ก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชาย 26 ฝ่ายคนที่สองที่ สาม
ก็ เช่น เดียวกัน จนถึง คนที่ เจ็ด 27 ในที่ สุด หญิง นั ้ นก ็ ตายด้วย 28 เหตุ ฉะ
นั ้นในวันที ่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดใน
เจ็ด คนนั ้น ด้วยนางได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด คนแล้ว� 29 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รูพระคั
้
มภีรห
์ รือฤทธิ์
30
เดชของพระเจ้า
ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์ ฟื้นขึ้น มาจากความตายนั้ น
จะไม่ มี การสมรสหรือ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากั นอ ีก แต่ จะเป็น เหมือน
พวกทูตสวรรค์ ของพระเจ้าในสวรรค์ 31 แต่ เรื่องคนตายกลับฟื้นนั้ น
ท่านทั้ง หลายยัง ไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้ กับ พวกท่านว่า
32 ‘เรา เป็น พระเจ้า ของ อับ รา ฮัม เป็น พระเจ้า ขอ งอิ สอัค และ เป็น
พระเจ้า ของยาโคบ� พระเจ้า มิ ได้ เป็น พระเจ้า ของคนตาย แต่ ทรง
เป็นพระเจ้าของคนเป็น� 33 ประชาชนทัง้ ปวงเมื่อได้ ยินก็ประหลาดใจ
ด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)
34 แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทําให้พวกสะดูสีนิ่ งอัน
้ อ

ยู่ จึง ประชุม กัน 35 มีน ัก กฎหมายผู้ หน ่งึ ในพวกเขาทดลองพระองค์ โดย
ถามพระองค์ว่า 36 “อาจารย์เจ้าข้า ในพระราชบัญญัตินั ้น พระบัญญัติข้อ
ใดสําคัญ ที่ สุด � 37 พระเยซู ทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความ
คิด ของเจ้า� 38 นี่ แหละเป็น พระบัญญั ติ ข้อ ต้น และข้อ ใหญ่ 39 ข้อ ที่
สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 40 พระราช
บัญญัติและคําพยากรณ์ ท้ังสิ้นก็ขึ้นอยูกั
่ บพระบัญญัติสองข้อนี้ �
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คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)
เมื่อ พวก ฟา ริ สี ยัง ประชุม กัน อยู่ ที่ นั ่น พระ เยซู ทรง ถาม พวก เขา
42 “พวกท่านคิ ดอย ่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์ พระองค์ ทรงเป็น บุตร
ของผู้ ใด � เขาตอบพระองค์ ว่า “เป็น บุตรของดาวิด� 43 พระองค์ ตรัส
ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั้ น เป็น ไฉนดาวิด โดยเดชพระวิญญาณจึง ได้
เรียก พระองค์ ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ รับสั่ง ว่า 44 ‘องค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่ งที่ขวามือของ
เรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน�
45 ถ้า ดาวิด เรียกพระองค์ วา
่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ จะเป็น บุตร
46
ของดาวิ ดอย ่างไรได้�
ไม่มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดอาจตอบพระองค์ สัก คํา หนึ่ ง
ตัง้ แต่วันนั ้นมา ไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป
41

23

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีหลงตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรม (มก
12:38-40; ลก 20:45-47)
1 ครัง
้ นั ้นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่า “พวก
ธรรมาจารย์ กับ พวกฟาริสี นั่ ง บนที่ น่ั ง ของโมเสส 3 เหตุ ฉะนั้ น ทุก สิ่ง
ซึ่ง เขาสั่ง สอนพวกท่าน จงถือ ประพฤติ ตาม เว้น แต่ การกระทํา ของ
เขา อย่า ได้ ทํา ตามเลย เพราะเขาเป็น แต่ ผู้ สั่ง สอน แต่ เขาเองหาทํา
ตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระหนั ก และแบกยากวางบนบ่า มนุษย์ ส่วน
เขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลย 5 การกระทําของเขาทุกอย่าง
เป็นการอวดให้คนเห็นเท่านั้ น เขาใช้กลักพระบัญญัติอย่างใหญ่ สวม
เสื้อ ที่ มี พู่ ห้อยอัน ยาว 6 เขาชอบที่ อั นม ี เกียรติ ในการเลี้ยงและที่ น่ั ง
ตําแหน่ งสูงในธรรมศาลา 7 กับชอบรับการคํานั บที่กลางตลาด และ
ชอบให้ คนเรียกเขาว่า ‘รับ บี รับ บี� 8 ท่านทั้ง หลายอย่า ให้ ใครเรียก
ท่านว่า ‘รับ บี� ด้วยท่านมี พระอาจารย์ แต่ ผู้ เดียวคือ พระคริสต์ และ
ท่านทั้ง หลายเป็น พี่ น้องกัน ทั้งหมด 9 และอย่า เรียกผู้ ใดในโลกว่า
เป็น บิดา เพราะท่านมี พระบิดาแต่ ผู้ เดียว คือ ผู้ ที่ ทรงสถิต ในสวรรค์
10 อย่า ให้ ผู้ ใดเรียกท่านว่า ‘นาย � ด้วยว่า นายของท่านมี แต่ ผู้ เดียว
คือพระคริสต์ 11 ผู้ใดที่เป็นใหญ่ที่สุดในพวกท่าน ผู้นั้ นจะเป็นผู้รับใช้
ของท่านทั้งหลาย 12 ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้ นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใด
ถ่อมตัวลง ผูนั
้ ้ นจะได้รบ
ั การยกขึ้น
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด
ด้วยว่า พวกเจ้า ปิด ประตู อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ไว้ จากมนุษย์ เพราะ
พวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป และเมื่อคนอื่นจะเข้าไป พวกเจ้าก็ขัดขวาง
ไว้ 14 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อใจคด
13
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ด้วยพวกเจ้า ริบ เอาเรือ นของหญิ งม ่าย และแสร้ง อธิษฐานเสีย ยืด
ยาว เพราะฉะนั้ น พวกเจ้า จะได้ รับ พระอาชญามากยิ่ง ขึ้น 15 วิบัติ
แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวก
เจ้าเทีย
่ วไปตามทางทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียว
เข้า จารีต เมื่อ ได้ แล ้ว เจ้า ก็ ทําให้ เขา กลาย เป็น ลูก แห่ง นรก ยิ่ง กว่า
ตัว เจ้า เองถึง สองเท่า 16 วิบัติ แก่ เจ้า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าว
ว่า ‘ผู้ ใด จะ ปฏิญาณ อ้าง พระ วิ หาร คํา ปฏิญาณ นั้ น ไม่ ผูกมัด แต่ ผู้
ใดจะปฏิญาณอ้างทองคํา ของพระวิหาร ผู้ นั้ น จะต้องกระทํา ตามคํา
ปฏิ ญาณ � 17 คน โฉด เขลา ตาบอด สิ ่ง ไหน จะ สําคัญ กว่า ทองคํา
หรือ พระวิหารซึ่ง กระทํา ให้ ทองคํา นั้ น ศั กด ์ิ สิทธิ์ 18 และว่า ‘ผู้ ใดจะ
ปฏิญาณอ้างแท่ นบู ชา คํา ปฏิญาณนั้ น ไม่ ผูกมัด แต่ ผู้ ใดจะปฏิญาณ
อ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชาน้น
ั ผู้นั้ นต้องกระทําตามคําปฏิญาณ
� 19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ ่ง ใดจะสําคัญ กว่า เครื่องตั้ง ถวายหรือ
แท่นบูชาที่กระทําให้เครื่องตั้งถวายนั้ นศักด์ิสิทธิ์ 20 เหตุฉะนี้ ผู้ใดจะ
ปฏิญาณอ้างแท่ นบู ชา ก็ปฏิญาณอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่
บนแท่นบูชาน้น
ั 21 ผูใดจะปฏิ
้
ญาณอ้างพระวิหาร ก็ปฏิญาณอ้างพระ
วิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้ น 22 ผู้ใดจะปฏิญาณ
อ้างสวรรค์ ก็ ปฏิญาณอ้างพระทีน
่ ่ั ง ของพระเจ้า และอ้างพระองค์ ผู้
23
ประทับบนพระทีน
่ ่ั งนั้ น วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ
สี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าถวายสิบชักหนึ่ งของสะระแหน่ ยี่หร่า
และขมิ้น ส่วนข้อสําคัญแห่งพระราชบัญญัติ คือการพิพากษา ความ
เมตตาและความเชื่อ นั้ น ได้ ละเว้น เสีย สิ ่ง เหล่า นั้ น พวกเจ้า ควรได้
กระทํา อยู่แล้ว แต่ สิ่งอ่ น
ื นั้ นไม่ควรละเว้นด้วย 24 คนนําทางตาบอด
เจ้ากรองลูกนํ้าออก แต่กลืนตัวอูฐเข้าไป 25 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมา
จารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเจ้า ขัด ชําระถ้วยชามแต่
ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชามนั้ น เต็ มด ้วยโจรกรรมและการมัวเมา
กิเลส 26 พวกฟาริ สี ตาบอด จงชําระสิ่ง ที่ อยู่ ภายในถ้วยชามเสี ยก
่อน เพื่อ ข้างนอกจะได้ สะอาดด้วย 27 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจาร
ย์ และพวกฟาริ สี คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะว่า เจ้า เป็น เหมือนอุโมงค์
ฝัง ศพซึ่ง ฉาบด้วยปูน ขาว ข้างนอกดู งดงามจริงๆ แต่ ข้างในเต็ม ไป
ด้วยกระดูก คนตายและการโสโครกสารพัด 28 เจ้ าทั้ง หลายก็ เป็น
อย่างนั้ นแหละ ภายนอกนั้ นปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่
ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคดและความชั่วช้า 29 วิบัติแก่เจ้า
พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี คนหน้า ซื่อ ใจคด เพราะพวกเจ้า
ก่อสร้างอุโมงค์ ฝง
ั ศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่ งอ ุ โมง
ค์ ฝง
ั ศพของผู้ ชอบธรรมให้ งดงาม 30 แล ้ วกล่า วว่า ‘ถ้า เราได้ อยู่ ใน
สมัย บรรพบุรุษ ของเรานั้ น เราจะมี สว
่ นกับ เขาในการทํา โลหิต ของ
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พวกศาสดาพยากรณ์ ให้ตกก็หามิได้� 31 อย่างนั้ นเจ้าทั้งหลายก็เป็น
พยานปรักปรํา ตนเองว่า เจ้ าเป็น บุตรของผู้ ที่ ได้ ฆ่า ศาสดาพยากรณ์
เหล่า นั้ น 32 เจ้ าทั้ง หลายจงกระทํา ตามที่ บรรพบุรุษ ได้ กระทํา นั้ น ให้
ครบถ้วนเถิด 33 เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรก
อย่างไรได้ 34 เหตุ ฉะนั้ น ดู เถิด เราใช้พวกศาสดาพยากรณ์ พวกนั ก
ปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้ าก็ ฆา
่ เสีย บ้าง
ตรึง เสีย ที่ กางเขนบ้าง เฆีย
่ นตี ในธรรมศาลาของเจ้า บ้าง ข่มเหงไล่
ออกจากเมืองนี้ ไปเมืองโน้ นบ้าง 35 ดังนั้ นบรรดาโลหิตอันชอบธรรม
ซึ่งตกที่แผ่นดินโลก ตั้งแต่โลหิตของอาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิต
ของเศคาริยาห์บุ ตรชายบารัคยา ที่พวกเจ้าได้ฆา
่ เสียในระหว่างพระ
วิหารกับแท่นบูชาน้น
ั ย่อมตกบนพวกเจ้าทั้งหลาย 36 เราบอกความ
จริงแก่เจ้าทั้งหลายว่า บรรดาสิ่งเหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)

37 โอ เยรูซาเล็มๆ ทีได้
่ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์

และเอาหินขว้าง
ผู้ ที่ ได้ รับ ใช้ มาหาเจ้า ถึง ตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก ของเจ้า ไว้เนื องๆ
เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ 38 ดูเถิด
‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิ้งให้รกร้างแก่เจ้า� 39 ด้วยเราว่าแก่เจ้า
ทั้งหลายว่า เจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์
ผูเสด็
้
จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”

24
การพยากรณ์ ถึงการทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
ฝ่าย พระ เยซู ทรง ออก จาก พระ วิ หาร แล ้ว พวก สาวก ของ พระองค์
มาชี้ ตึ กทัง้ หลายของพระวิหารให้ พระองค์ ทอดพระเนตร 2 พระเยซู จึง
ตรัส กับ เขาว่า “สิ ่ง สารพัด เหล่า นี้ พวกท่านเห็น แล้ว มิ ใช่หรือ เราบอก
ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ศิลา ที่ ซ้อ นทั บก ัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะ ไม่ ถู ก ทําลาย
ลงก็ หามิได้ � 3 เมื่อ พระองค์ ประทับ บนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมา
เฝ้า พระองค์ ส่วน ตัว กราบทูล ว่า “ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรเป็น หมายสําคัญ ว่า
พระองค์ จะ เสด็จ มา และ วาระ สุดท้าย ของ โลก นี้ � 4 พระ เยซู ตรัส ตอบ
เขา ว่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใด ล่อลวง ท่าน ให้ หลง 5 ด้วย ว่า จะ มี
หลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� เขา
จะ ล่อ ลวง คน เป็ นอ ัน มาก ให้ หลง ไป 6 ท่าน ทั้ง หลาย จะ ได้ยน
ิ ถึง
เรื่อง สงคราม และ ข่าว ลือ เรื่อง สงคราม คอย ระวัง อย่า ตื่น ตระหนก
เลย ด้วยว่า บรรดาสิ่ง เหล่า นี้ จํา ต้องบังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่
มาถึง 7 เพราะประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักร
ต่อสูราชอาณาจั
้
กร ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้าย
1
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แรง และ แผ่น ดิน ไหว ใน ที่ ต่างๆ 8 เหตุการณ์ ทั้ง ปวง นี้ เป็น ขั้น แรก
แห่ง ความทุกข์ ลําบาก 9 ในเวลานั้ น เขาจะมอบท่านทั้ง หลายไว้ ให้
ทนทุกข์ลําบากและจะฆ่าท่านเสีย และประชาชาติต่างๆจะเกลียดชัง
พวกท่านเพราะนามของเรา 10 คราวนั้ น คนเป็ นอ ัน มากจะถดถอย
ไป และ ทรยศ กัน และ กัน ทั้ง จะ เก ลียด ชัง ซึ่ งก ัน และ กัน 11 จะมี ผู้
พยากรณ์ เท ็จ หลายคนเกิด ขึ้น และล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป
12 ความรัก ของคนเป็ นอ ัน มากจะเยือกเย็น ลง เพราะความชั่ว ช้า จะ
แผ่ ขยายออกไป 13 แต่ ผู้ ที่ ทนได้ จนถึง ทีส
่ ุด ผู้ นั้ น จะรอด 14 ข่าว
ประเสริฐ เรื่อ งอาณาจั กรน ี้ จะประกาศไปทั่ว โลกให้ เป็น คํา พยานแก่
บรรดาประชาชาติ แล้วทส
ี่ ุดปลายจะมาถึง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)

15 เหตุฉะนั้ น

เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทํา
ให้เกด
ิ การรกร้างว่างเปล่า ทีดาเนี
่
ยลศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึงนั้ น
ตั้ง อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์� (ผู้ ใดก็ ตามที่ ได้ อ่านก็ ให้ ผู้ นั ้น เข้าใจเอาเถิด�
16 “เวลานั้ น ให้ ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทั้ง หลาย 17 ผู้ ที่
อยูบนดาดฟ้
่
าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้าน
18
ของตน
ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน 19 แต่
ในวัน เหล่า นั้ น วิบัติ จะเกิด ขึ้น แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์ หรือ หญิง ที่ มี ลู กอ ่อ
นกิน นมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอเพื่อ การที่ ท่านต้องหนี นั้ น จะไม่ ตกใน
ฤดู หนาวหรือ ในวัน สะบาโต 21 ด้วยว่า ในคราวนั้ น จะเกิด ความทุกข์
ลําบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะ
22
ไม่มีต่อไปอีกเลย
และถ้ามิได้ทรงให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า จะไม่มี
เนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้ จึงทรง
ให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า 23 ในเวลานั้ นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดู
เถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่� หรือ ‘อยู่ที่โน่ น� อย่าได้เชื่อเลย 24 ด้วยว่าจะ
มีพระคริสต์เทย
ี มเท็จและผูพยากรณ์
้
เทย
ี มเท็จเกิดขึ้นหลายคน และ
จะทําหมายสําคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้ จะล่อลวง
แม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง 25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อน
แล้ว 26 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ใครจะบอกท่านทั้ง หลายว่า ‘ดู เถิด ท่านผู้ น้ั น
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร� ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยู่ที่ห้องลับ�
ก็จงอย่าเชื่อ
บุ ตรมนุษย์ จะเสด็จ กลับ มาพร้อมด้วยสง่า ราศี (มก 13:24-27; ลก
21:25-36)
27 ด้วยว่า ฟ้าแลบมาจากทิศ ตะวัน ออกส่องไปจนถึง ทิศ ตะวัน ตก
ฉั นใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉั นนั้ น 28 ด้วยว่าซากศพ
อยู่ ทีไ่ หน ฝูง นกอินทรีก็ จะตอมกัน อยู่ ที่ น่ั น 29 แต่ พอสิ้น ความทุกข์
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ลําบากแห่ง วัน เหล่า นั้ น แล้ว ‘ดวงอาทิตย์ จะมืด ไปและดวงจันทร์จะ
ไม่ ส่องแสง ดวงดาวทั้ง ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่ง ที่ มี อํานาจ
ในท้องฟ้า จะสะเทือนสะท้านไป� 30 เมื่อ นั้ น หมายสําคัญ แห่ งบ ุ ตรม
นุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า ‘มนุษย์ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์� แล
้วเขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า� พรอ
้ มด้วยฤทธา
31
นุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก
พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์
ของพระองค์ มาด ้วยเสียงแตรอัน ดัง ยิ่ง นั ก ให้ รวบรวมคนทั้ง ปวงที่
พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้งสี่ทิศนั้ น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้
จนถึงทีส
่ ุดฟ้าข้างโน้ น
จากความทุกข์ เวทนาถึง การเสวยสุข พันปี ของพระองค์ (มก 13:2829; ลก 21:29-31)
32 บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรื่องต้น มะเดื่อ เมื่ อก ่ิ งก ้านยั งอ ่อนและ
แตกใบแล้ว ท่านก็ รู ้ว่า ฤดู รอ
้ นใกล้ จะถึง แล้ว 33 เช่น นั้ น แหละ เมื่อ
ท่าน ทั้ง หลาย เห็น สิ่ง ทั้ง ปวง นี้ ก็ ให้ รู ้ ว่า เหตุ การณ์ นั้ น มา ใกล้ จะ ถึง
ประตู แล้ว 34 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนชั่ว อายุ นี้ จะ
ไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้ จะสําเร็จ 35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่
คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
จง เฝ้า รอ การ เสด็จ กลับ มา อย่าง ไม่ คาด หมาย ของ พระ คริสต์ (มก
13:32-37; ลก 21:34-36)
36 แต่ วัน นั้ น โมงนั้ น ไม่มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ ก็ไม่รู ้
รู ้แต่ พระบิดาของเราองค์ เดียว 37 ด้วยสมัย ของโนอาห์ เป็น อย่างไร
เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็ จะเป็น อย่างนั้ น ด้วย 38 เพราะว่า เมื่ อก ่อ
นวันนํ้าท่วมนั้ น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทําการสมรสและยกให้
เป็น สามี ภรรยากัน จนถึง วันที ่ โนอาห์ เข ้า ในนาวา 39 และนํ้า ท่วมได้
มากวาดเอาพวกเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉั นใด เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จ
มาก็จะเป็นฉั นนั้ นด้วย 40 เมื่อนั้ นสองคนจะอยู่ที่ทุ่งนา จะทรงรับคน
หนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิง สองคนโม่ แป ้ งอยู่ ที่ โรงโม่ จะทรงรับ
คนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 42 เหตุ ฉะนั้ นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู ้
ว่า องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาใด 43 จงจํา ไว้อย่างนี้
เถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรูได้
้ ว่าขโมยจะมายามใด เขาก็จะเฝ้าระวัง
และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจง
เตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝน
ั นั้ นบุตรมนุษย์
จะเสด็จมา
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ ือ

ใครเป็น ผู้ รับใช้สัตย์ซื่อ และฉลาด ที่นายได้ ต้ัง ไว้เหนื อ พวกผู้รับ
ใช้สําหรับแจกอาหารตามเวลา 46 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยูอย่
่ าง
45
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นั้ น ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั้ นก็จะเป็นสุข 47 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
นายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง 48 แต่ถ้าผู้
รับใช้ชั่วน้น
ั จะคิดในใจว่า ‘นายของข้าคงมาช้า� 49 แลว
้ จะตั้งต้นโบย
50 นายของผู้รับใช้ผู้นั้ นจะ
ตีเพื่อนผู้รับใช้และกินดื่มอยู่กับพวกขีเมา
้
มาในวันที ่ เขาไม่ คิด ในโมงที่ เขาไม่ รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึง สาหัส
ทั้งจะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับพวกคนหน้าซื่อใจคด ซึ่งที่น่ั นจะมีแต่
การร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน�

25
คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน

“เมื่อ ถึง วัน นั้ น อาณาจักร แห่ง สวรรค์ จะ เปรียบ เหมือน หญิง
พรหมจารีสิ บคนถือ ตะเกียงของตนออกไปรับ เจ้า บ่าว 2 ในพวกเธอ
เป็น คน ที่ มี ปัญญา ห้า คน และ เป็น คน โง่ ห้า คน 3 พวก ที่ โง่ นั้ น เอา
ตะเกียงของตนไป แต่ หาได้ เอานํ้ามัน ไปด้วยไม่ 4 แต่ คนที ่ มี ปัญญา
นั้ น ได้ เอานํ้ามัน ใส่ ภาชนะไปกับ ตะเกียงของตนด้วย 5 เมื่อ เจ้า บ่าว
ยัง ช้า อยู่ พวกเธอทุก คนก็ พากัน ง่วงเหงาและหลับ ไป 6 ครัน
้ เวลา
เทีย
่ งคืนก็มีเสียงร้องมาว่า ‘ดูเถิด เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่าน
เถิด� 7 บรรดาหญิง พรหมจารีเหล่ านั้ นก ็ ลุ กขึ้น ตกแต่ง ตะเกียงของ
ตน 8 พวกที่โง่นั้ นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของท่าน
ให้ เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราดั บอย ู่� 9 พวกที่ มี ปัญญาจึง ตอบ
ว่า ‘ทํา อย่างนั้ น ไม่ ได้ เกรงว่า นํ้ามัน จะไม่ พอสําหรับ เราและเจ้า จง
ไปหาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่า� 10 เมื่อพวกเธอกําลังไปซื้อ
นั้ น เจ้า บ่าวก็ มาถึง ผู้ ที่ พร ้ อมอยู่ แล้ว ก็ ได้ เข ้า ไปกั บท ่านในพิธี สมรส
นั้ น แล้วประตูก็ปิด 11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกพวกหนึ่ งก็มาร้อง
ว่า ‘ท่านเจ้า ข้าๆ ขอเปิด ให้ ข้าพเจ้า ทั้ง หลายด้วย� 12 ฝ่ายท่านตอบ
ว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า เราไม่ รู ้จัก ท่าน� 13 เหตุ
ฉะนั้ นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทั้งหลายไม่รู กํ
้ าหนดวันหรือโมงที่บุ
ตรมนุษย์จะเสด็จมา
1

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์

อาณาจักรแห่ง สวรรค์ ยง
ั เปรียบเหมือนชายผู้ หน ่ง
ึ จะออกเดิน
ทางไปยัง เมืองไกล จึง เรียกพวกผู้ รับ ใช้ ของตนมา และฝากทรัพย์
สมบัติ ของเขาไว้ 15 คนหนึ่ ง ท่านให้ ห้า ตะลัน ต์ คนหนึ่ ง สองตะลัน ต์
และอีกคนหนึ่ งตะลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท
่า นก็ ออกเดิน ทางทั นที 16 คนที ่ ได้ รับ ห้า ตะลัน ต์น้ั นก ็ เอาเงิน นั้ น ไป
ค้าขาย ได้ กําไรมาอี กห ้า ตะลัน ต์ 17 คนที ่ ได้ รับ สองตะลัน ต์น้ั นก ็ ได้
กําไรอีก สองตะลัน ต์ เหมือนกัน 18 แต่ คนที ่ ได้ รับ ตะลัน ต์ เดียวได้ ขุด
หลุมซ่อนเงินของนายไว้ 19 ครัน
้ อยู่มาช้านาน นายจึงมาคิดบัญชีกับ
14
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ผู้ รับ ใช้ เหล่า นั้ น 20 คนที ่ ได้ รับ ห้า ตะลัน ต์ ก็ เอาเงิน กําไรอี กห ้า ตะลัน
ต์มาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดู
เถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตะลันต์� 21 นายจึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว
เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ดี และสัตย์ ซื่อ เจ้ าสัตย์ ซ่ อ
ื ในของเล็ก น้ อย เราจะตั้ง
เจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22 คนที
ได้
่ รับสองตะลันต์มาชีแ
้ จงด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะ
ลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตะลันต์� 23 นาย
จึง ตอบเขาว่า ‘ดี แล้ว เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ดี และสัตย์ ซื่อ เจ้ าสัตย์ ซ่ อ
ื ใน
ของเล็กน้ อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนาย
ของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคนทีได้
่ รับตะลันต์เดียวมาชีแ
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า
ข้าพเจ้ารูจ
้ ักท่านว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกีย
่ วผลทีท
่ ่านมิได้หว่าน เก็บ
สํ่าสมที่ท่านมิได้ โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ ของท่านไป
ซ่อนไว้ใต้ดิน ดู เถิด นี่ แหละเงิน ของท่าน� 26 นายจึง ตอบเขาว่า ‘เจ้
าผูรั
้ บใช้ชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รูอ
้ ยูว่
่ าเราเกีย
่ วทีเ่ รามิได้หว่าน เก
27
็บสํ่าสมทีเ่ รามิได้โปรย เหตุฉะนั้ น เจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้
ที่ ธนาคาร เมื่อ เรามาจะได้ รบ
ั เงิน ของเราทั้ง ดอกเบีย
้ ด้วย 28 เพราะ
ฉะนั้ น จงเอาเงิน ตะลัน ต์ เดียวนั้ น จากเขาไปให้ คนที ่ มี สิ บตะลัน ต์
29 ด้วยว่าทุกคนที่มีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้แก่ ผู้นั้ นจนมีเหลือเฟือ แต่
ผู้ ที่ ไม่มี แม้ว ่า ซึ่ง เขามี อยู่ ก็จะต้องเอาไปจากเขา 30 จงเอาเจ้า ผู้ รับ
ใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่น่ั นจะมีการร้องไห้ขบ
เขีย
้ วเคีย
้ วฟัน�
การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
เมื่ อบ ุ ตรม นุษย์ จะ เสด็จ มา ใน สง่า ราศี ของ พระองค์ พร ้ อม กับ
เหล่า ทูตสวรรค์ อน
ั บริสุทธิ์ทั้งปวง เมื่อนั้ น พระองค์ จะประทับบนพระ
ที่ น่ั งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ 32 บรรดาประชาชาติ ต่างๆจะประชุม
พร้อมกัน ต่อ พระพักตร์พระองค์ และพระองค์ จะทรงแยกมนุษย์ ท้ัง
หลายโดยแยกพวกหนึ่ ง ออกจากอีก พวกหนึ่ ง เหมือนอย่างผู้ เลี้ยง
แกะแยกแกะออกจากแพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัด ฝูง แกะให้ อยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ ฝูง แพะนั้ น จะทรงจัด ให้ อยู่ เบื้อง
ซ้าย 34 ขณะนั้ น พระมหากษั ตริย์ จะตรัส แก่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ เบื้องขวา
พระหัตถ์ ของพระองค์ ว่า ‘ท่านทั้ง หลายที่ ได้ รับ พระพรจากพระบิดา
ของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สา
ํ หรับท่านทั้ง
หลายตั้งแต่ แรกสร้างโลกเป็นมรดก 35 เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านทั้ง
หลายก็ ได้ จัดหาให้ เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ ให้ เราดื่ม เราเป็น
แขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้
เสื้อผ้า เรานุ่ง ห่ม เมื่อ เราเจ็บ ป่วย ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา เมื่อ เราต้อง
37
จําอยู่ในคุก ท่านก็ได้มาเยีย
่ มเรา�
เวลานั้ นบรรดาผู้ชอบธรรมจะ
31
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กราบทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้า พระองค์ เห ็ นพระองค์ ทรง
หิว และได้จัดมาถวายแด่พระองค์แต่เมื่อไร หรือทรงกระหายนํ้า และ
ได้ถวายให้พระองค์ดื่มแต่เมื่อไร 38 ทีข้
่ าพระองค์ได้เหน
็ พระองค์ทรง
เป็น แขกแปลกหน้า และได้ ต้อนรับ พระองค์ ไว้แต่ เมื่อไร หรือ เปลือย
พระกาย และได้ สวมฉลองพระองค์ ให้ แต่ เมื่อไร 39 ที่ ข้า พระองค์ เห ็
นพระองค์ประชวรหรือต้องจําอยู่ในคุก และได้มาเฝ้าพระองค์น้ั นแต่
เมื่อไร � 40 แล ้ว พระมหากษั ตริย์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความ
จริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ซึ่ง ท่านได้ กระทํา แก่ คนใดคนหนึ่ ง ในพวก
พี่ น้องของเรานี้ ถึง แม้ จะตํ่าต้อยเพียงไร ก็ เหมือนได้ กระทํา แก่ เรา
ด้วย� 41 แล ้ว พระองค์ จะตรัส กับ บรรดาผู้ ที่ อยู่ เบื้องซ้ายพระหัตถ์
ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ใน
ไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิ ตย์ ซึ่งเตรียมไว้สา
ํ หรับพญามารและสมุนของมัน
42
นั้ น
เพราะว่า เมื่อ เราหิว ท่านก็มิได้ ให้ เรากิน เรากระหายนํ้า ท่าน
ก็ มิได้ ให้ เราดื่ม 43 เราเป็น แขกแปลกหน้า ท่านก็ ไม่ ได้ ต้อนรับ เรา
ไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ ไม่ ได้ ให้ เสื้อผ้า เรานุ่ง ห่ม เราเจ็บ ป่วยและ
ต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่ได้ เยีย
่ มเรา� 44 เขาทั้งหลายจะทูลพระองค์
ด้วย ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพ ระ องค์ ทรง หิว หรือ
ทรงกระหายนํ้า หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย หรือ
ประชวร หรือต้องจําอยู่ในคุก และข้าพระองค์ มิได้ ปรนนิ บัติพระองค์
นั้ น แต่ เมื่อไร � 45 เมื่อนั้ น พระองค์ จะตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความ
จริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ซึ่ง ท่านมิ ได้ กระทํา แก่ ผู้ ตํ่าต้อยทีส
่ ุด สัก คน
หนึ่ ง ในพวกนี้ ก็ เหมือนท่านมิ ได้ กระทํา แก่ เรา � 46 และพวกเหล่า นี้
จะต้องออกไปรับ โทษอยู่ เป็น นิ ตย์ แต่ ผู้ ชอบธรรมจะเข้า สู่ ชี วิ ตน ิ รน
ั
ดร์�

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2;
ลก 22:1-2)
1 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง รับสัง
่
2
แก่ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “ท่านทั้ง หลายรู ้อยู่ ว่า อีก สองวัน จะถึง
เทศกาลปัส กา และบุตรมนุษย์ จะต้องถูก ทรยศให้ ถู กตรึง ที่ กางเขน
� 3 ครัง้ นั ้น พวก ปุโรหิต ใหญ่ พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ผู้ ใหญ่ ของ
ประชาชนได้ ประชุ มกั นที ่ คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต ผู้ ซึ่ง เรียกขานกั นว ่า
คายาฟาส 4 ปรึกษากัน เพื่อ จะจับ พระเยซู ด้วยอุบายเอาไปฆ่า เสีย 5 แต่
พวกเขาพูด ว่า “ในวัน เทศกาลเลี้ยงอย่า พึ่ง ทํา เลย กล ั วว ่า ประชาชนจะ
เกิดการวุน
่ วาย�
มารีย์ชาวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซู ต่อหน้าคนทัง้ หลาย (มก 14:3-9;
ยน 12:1-8)
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ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บอย ู่ หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมน
คนโรคเรือ
้ น 7 ขณะเมื่อ พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้
หน ่งึ ถือ ผอบนํ้ามัน หอมราคาแพงมากมาเฝ้า พระองค์ แล ้ว เทนํ้ามัน นั ้น
บนพระเศียรของพระองค์ 8 พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นกไม่
็ พอใจ จึง
ว่า “เหตุใดจึงทําให้ของนี้ เสียเปล่า 9 ด้วยนํ้ามันนี้ ถ้าขายก็ได้เงินมาก แล้
วจะแจกให้คนจนก็ได้� 10 เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “กวน
ใจหญิงนี้ ทําไม เธอได้ กระทํา การดี แก่ เรา 11 ด้วยว่าคนยากจนมี อยู่
กั บท ่านเสมอ แต่ เราไม่ อยู่ กั บท ่านเสมอไป 12 ซึ่ง หญิง นี้ ได้ เทนํ้ามัน
หอมบนกายเรา เธอกระทําเพื่อการศพของเรา 13 เราบอกความจริง
แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ที่ ไหนๆทั่ว โลกซึ่ง ข่าวประเสริฐ นี้ จะประกาศไป
การซึ่งหญิงนี้ ได้กระทําจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาทีน
่ ่ั นด้วย�
6

ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
ครัง้ นั ้น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคนชื่อ ยู ดาสอิส คาริ โอท ได้
ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ 15 ถามว่า “ถ้า ข้าพเจ้า จะมอบพระองค์ ไว้แก่ ท่าน
ท่านทัง้ หลายจะให้ อะไรข้าพเจ้า� ฝ่ายเขาก็ สัญญาจะให้ เหรียญเงิน แก่
ยูดาสสามสิบเหรียญ 16 ตัง้ แต่ เวลานั ้นมายูดาสก็ คอยหาช่องที่ จะทรยศ
พระองค์
14

การ จัด เตรียม เบื้อง ต้น สําหรับ เท ศกาลปัส กา (มก 14:12-16; ลก
22:7-13)
17 ในวัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปั ง ไร้ เชื้อ พวกสาวกมาทูล ถามพระเยซู
ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจัด เตรียมปัส กาให้
พระองค์ เสวยที่ ไหน� 18 พระองค์ จึง ตรัสว่า “จงเข้าไปหาผู้หน่ง
ึ ในกรุง
นั้ น บอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ว่า เวลาของเรามาใกล้แล้ว เราจะถือปัส
กาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเรา� ” 19 ฝ่ายสาวกเหล่านั ้
นก็กระทําตามที่พระเยซูทรงรับสัง่ แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน
13:2-30)
20 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า พระองค์เอนพระกายลงร่วมสํารับกับสาวกสิบ
สองคน 21 เมื่อรับประทานกันอยู่พระองค์จึงตรัสว่า “เราบอกความจริง
แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนหนึ่ ง ในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่ายพวก
สาวกก็ พากัน เป็น ทุกข์ นั ก ต่างคนต่างเริมท
่ ูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ � 23 พระองค์ ตรัส ตอบว่า “ผู้ ที่ เอาอาหารจิ้ม
ในชามเดีย วกั นก ับ เรา ผู้ นั้ น แหละที่ จะทรยศเรา 24 บุ ตรมนุษย์ จะ
เสด็จ ไปตามที่ ได้ เข ียนไว้ วา
่ ด้วยพระองค์ นั้ น แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ทรยศ
บุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้ นมได้
ิ บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อคนนั้ นเอง� 25 ยู
ดาสที่ ได้ ทรยศพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า คือ ข้า พระองค์ หรือ �
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านพูดเองแล้วนี�
่
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การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
ระหว่าง อาหาร มื้อ นั ้น พระ เยซู ทรง หยิบ ขนมปัง มา และ เมื่อ
ขอบพระคุณ แล้ว ทรงหัก ส่ง ให้ แก่ เหล่ าสาวกตรัสว ่า “จงรับก ิน เถิด นี่
เป็นกายของเรา� 27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณและ
ส่งให้เขา ตรัสว่า “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด 28 ด้วยว่านี่ เป็นโลหิตของเรา
อัน เป็น โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง ต้องหลั่ง ออกเพื่อ ยกบาปโทษ
คนเป็ นอ ัน มาก 29 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า เราจะไม่ ด่ ื มน้ า
ํ ผลแห่ง
เถาองุน
่ ต่อ ไปอีก จนวัน นั้ น มาถึง คือ วั นที ่ เราจะดื่ม กัน ใหม่ กับ พวก
ท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา�
26

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:3134; ยน 13:36-38)
30 เมื่อ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ แล้ว เขาก็ พากัน ออกไปยัง ภูเขา
มะกอกเทศ 31 ครัง้ นั ้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ในคืนวันนี้ ท่านทุก
คนจะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคําเขียนไว้ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยงแกะ และ
แกะฝูง นั้ น จะกระจัดกระจายไป� 32 แต่ เมื่อ เราฟื้นขึ้น มาแล้ว เรา
จะไปยังแคว้นกาลิ ลีก่อนหน้าท่าน� 33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ ว่า
“แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะสะดุดก็หามิได้เลย
� 34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ในคืนนี้ ก่อน
ไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � 35 เปโตรทูลพระองค์ ว่า “ถึงแม้ข้า
พระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย�
เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
พระ เยซู ใน สวน เก ท เส มนี ใกล้ วัน สิน
้ พระชนม์ (มก 14:32-42; ลก
22:39-46; ยน 18:1)
36 แล ้ว พระเยซู ทรงพาสาวกมายัง ที่ แห่ง หน ่ง
ึ เรียกว่า เกทเสมนี แล
้ว ตรัส กับ สาวกว่า “จงนั่ ง อยู่ ที่ นี่ ขณะเมื่อ เราจะไปอธิษฐานที่ โน่ น �
37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทัง
้ สองของเศเบดีไปด้วย พระองค์ทรง
เริม
่ โศกเศร้าและหนั กพระทัยยิง่ นั ก 38 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ใจของ
เราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยูก
่ ับเราทีนี
่ ่ เถิด�
พระเจ้า ทรง ตอบ คํา อธิษฐาน ของ พระ เยซู ใน สวน เก ท เส มนี (มก
14:35-41; ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)
39 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งด
ิน อธิษฐาน ว่า “โอ พระ บิดา ของ ข้า พระองค์ ถ้า เป็น ได้ ขอ ให้ ถ้วย นี้
เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า พระองค์ เถิด แต่ อย่างไร ก็ ดี อย่า ให้ เป็น ตามใจ
ปรารถนา ของ ข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไป ตาม พระทัย ของ พระองค์�
40 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มายัง สาวกเหล่า นั ้น เห ็น เขานอนหลั บอย ู่ และ
ตรัส กับ เป โต ร ว่า “เป็น อย่างไร นะ ท่าน ทั้ง หลาย จะ คอย เฝ้า อยู่ กับ

มัทธิว 26:41

56

มัทธิว 26:59

เราสัก ชั่ว เวลาหนึ่ ง ไม่ ได้ หรือ 41 จงเฝ้า ระวัง และอธิษฐาน เพื่อ ท่าน
จะไม่ เข ้า ในการทดลอง จิ ตใจพร้อมแล้ วก ็ จริง แต่ เนื้ อ หนั ง ยั งอ ่อ
นกํา ลัง� 42 พระองค์ จึง เสด็จ ไปอธิษฐานครัง้ ที่ สองอี กว่า “โอ ข้า แต่
พระ บิดา ของ ข้า พระองค์ ถ้า ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า พระองค์ ไม่
ได้ และ ข้า พระองค์ จํา ต้อง ดื่ม แล้ว ก็ ให้ เป็น ไป ตาม นํ้า พระทัย ของ
พระองค์� 43 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มา ก็ ทรง พบ สาวก นอน หลับ อีก
เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้น 44 พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธิษฐาน
ครัง้ ที่ สามด้วยถ้อยคําเช่นเดิ มอีก 45 แล้วพระองค์ เสด็จมายังพวกสาวก
ของพระองค์ ตรัสว ่า “เดีย
๋ วนี้ จงนอนต่อ ไปให้ หายเหนื่ อยเถิด ดู เถิด
เวลามาใกล้ แล้ว และบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของ
คนบาป 46 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผูที
้ จะทรยศเรามาใกล้
่
แล้ว�
การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน
18:3-11)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด ยูดาส คนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบ
สองคนนั ้น ได้ เข้า มา และมี ประชาชนเป็ นอ ัน มากถือ ดาบ ถือ ไม้ ตะบอง
มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ แห่ งประชาชน 48 ผู้ ที่ จะทรยศ
พระองค์ นั้น ได้ ให้ อาณั ติ สัญญาณแก่ เขาว่า “เราจะจุบ ผู้ ใด ก็ เป็น ผู้ นั ้น
แหละ จงจับกุมเขาไว้ให้แน่ นหนาเถิด� 49 ขณะนั ้น ยูดาสตรงมาหาพระ
เยซูทูลว่า “สวัสดี พระอาจารย์� แล้วจุบพระองค์ 50 พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า “สหายเอ๋ย มาที่ นี่ ทําไม � คนเหล่านั ้ นก ็ เข ้า มาจับ พระเยซู และคุม
ไป 51 ดูเถิด มีคนหนึ่ งที่อยูกั
่ บพระเยซู ยื่นมอ
ื ชักดาบออก ฟันหูผู้รบ
ั ใช้คน
52
หนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ขาด พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงเอาดาบของ
ท่านใส่ ฝก
ั เสีย ด้วยว่า บรรดาผู้ ถือ ดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่าน
คิดว่าเราจะอธิษฐานขอพระบิดาของเรา และในบัดเดีย
๋ วนั้ นพระองค์
จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกองไม่ได้หรือ 54 แต่ถ้า
เป็นเช่นนั้ นพระคัมภีรที
์ ่ วา
่ จําจะต้องเป็นอย่างนี้ จะสําเร็จได้อย่างไร
� 55 ขณะนั ้นพระเยซู ตรัสกับหมู่ ชนว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจร
หรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้น่ั งกับท่านทั้งหลายสั่ง
สอนในพระวิหารทุกวัน ท่านก็หาได้จับเราไม่ 56 แต่เหตุการณ์ ทั้งสินที
้ ่
ได้บังเกิดขึ้นนี้ ก็เพื่อจะสําเร็จตามพระคัมภีรที
์ ่พวกศาสดาพยากรณ์
ได้เขียนไว้� แล้วสาวกทัง้ หมดก็ได้ละทิง้ พระองค์ไว้และพากันหนี ไป
พระ เยซู ทรง อยู่ ต่อ หน้า คา ยา ฟาส และ สภา (มก 14:53-65; ยน
18:12, 19-24)
57 ผู้ ที่ จับ พระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยัง คายาฟาสมหาปุโรหิต ที่ ซึ่ง พวก
ธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ ได้ ประชุม กัน อยู่ 58 แต่ เปโตรได้ ติ ดตามพ
ระองค์ ไปห่างๆจนถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต แล ้ว เข้าไปนั ่ง ข้างในกับ
คนใช้ เพื่อ จะดู วา่ เรือ
่ งจะจบลงอย่างไร 59 พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกผู้ ใหญ่
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กับ บรรดาสมาชิก สภาได้ หาพยานเท็จ มาเบิก ปรักปรํา พระเยซู เพื่อ จะ
ประหารพระองค์เสีย 60 แต่หาหลักฐานไม่ได้ เออ ถึงแม้มีพยานเท็จหลาย
คนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ได้ ในที่สุดก็มีพยานเท็จสองคนมา 61 กล่าว
ว่า “คนนี้ ได้ว่า ‘เราสามารถจะทําลายพระวิหารของพระเจ้า และจะสร้าง
ขึ้นใหม่ในสามวัน� ” 62 มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า “ท่านจะไม่
ตอบอะไรหรือ คนเหล่า นี้ เป็น พยานปรักปรํา ท่านด้วยเรือ
่ งอะไร� 63 แต่
พระเยซู ทรงนิ่ ง อยู่ มหาปุโรหิต จึง กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “เราสัง่ ให้ ท่าน
ปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ให้ บอกเราว่า ท่านเป็น พระ
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า หรือ ไม่� 64 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ท่านว่า
ถูก แล้ว และ ยิ่ง กว่า นั้ นอ ีก เรา บอก ท่าน ทั้ง หลาย ว่า ใน เวลา เบื้อง
หน้า นั้ น ท่านทั้ง หลายจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์ น่ั ง ข้างขวาพระหัตถ์ ของ
ผู้ทรงฤทธานุ ภาพ และเสด็จ มาบนเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 65 ขณะนั ้น
มหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของตน แล ้ วว ่า “เขาได้ พู ดหมิน
่ ประมาทแล้ว เรา
ต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดู เถิด บัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ ได้ ยินเขาพูดหมิน
่
66
ประมาทแล้ว ท่านทัง้ หลายคิดเห็นอย่างไร� คนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “เขา
มี ความผิด ถึง ตาย� 67 แล ้ว เขาถ่ มน ้าํ ลายรดพระพักตร์พระองค์ และตี
พระองค์ และคนอื่นเอาฝ่ามือตบพระองค์ 68 แล้วว่า “เจ้ าพระคริสต์ จง
พยากรณ์ ให้เรารู ว้ า่ ใครตบเจ้า� 69 ขณะนั ้นเปโตรนั ่งอยู่ภายนอกบริเวณ
คฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คนหนึ่ งมาพู ดกับเขาว่า “เจ้ าได้ อยู่กับเยซู ชาวกาลิ
ลี ด้วย � 70 แต่ เปโตรได้ ปฏิเสธต่อ หน้า คนทัง้ ปวงว่า “ที่ เจ้ าว่า นั ้น ข้า ไม่ รู ้
เรือ
่ ง� 71 เมื่อเปโตรได้ออกไปที่ระเบียง สาวใช้อีกคนหนึ่ งแลเห็นจึงบอก
คนทัง้ ปวงที่ อยู่ที่ นั ่ นว่า “คนนี้ ได้ อยู่กับเยซู ชาวนาซาเร็ธด้วย� 72 เปโตร
จึงปฏิเสธอีก ด้วยคําปฏิญาณว่า “ข้าไม่รู จั
้ กคนนั ้น� 73 อีกสักครู หน
่ ่งึ คน
ทัง้ หลายที่ยน
ื อยูใกล้
่
ๆนั ้นกม
็ าว่าแก่เปโตรว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้น
แน่ แล้ว ด้วยว่าสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อตัวเจ้าเอง� 74 แล้วเปโตรก็เริม
่ สบถ
และสาบานว่า “ข้าไม่รู จั
้ กคนนั ้น� ในทันใดนั ้นไก่ ก็ ขัน 75 เปโตรจึงระลึก
ถึง คํา ของพระเยซู ที่ ตรัส แก่ เขาว่า “ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสาม
ครัง
้ � แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่นยิง่ นั ก

27

สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต
ครั นร
้ ุ่ง เช้า บรรดาพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่ แห่ งประชาชน
ปรึกษา กัน ด้วย เรือ
่ งพระ เยซู เพื่อ จะ ประหาร พระองค์ เสีย 2 เขา จึ งม ัด
พระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอส
ั ปีลาตเจ้าเมือง
1

การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)
เมื่อย ู ดาส ผู้ ทรยศ พระองค์ เห ็ นว ่า พระองค์ ต้อง ปรับ โทษ ก็ กลับ ใจ
นํา เงิน สามสิบ เหรียญนั ้น มาคืนให้ แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกผู้ ใหญ่
3
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กล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ ทําบาปที่ ได้ ทรยศโลหิ ตอ ัน บริสุทธิ์� คนเหล่า นั ้น
จึง ว่า “การนั ้น เป็น ธุระอะไรของเรา เจ้ าต้องรับ ธุระเอาเอง� 5 ยู ดาสจึง
ทิง้ เงิน นั ้น ไว้ในพระวิหารและจากไป แล ้ว เขาก็ ออกไปผูก คอตาย 6 พวก
ปุโรหิต ใหญ่ จึง เก็บ เอาเงิน นั ้น มาแล้ วว ่า “เป็นการผิด พระราชบัญญั ติ ที่
จะเก็บเงินนั ้นไว้ในคลังพระวิหาร เพราะเป็นค่าโลหิต� 7 เขาก็ปรึกษากัน
และได้ เอาเงิน นั ้น ไปซื้อ ทุ่ง ช่างหม้อ ไว้ สําหรับ เป็ นที ่ ฝัง ศพคนต่างบ้าน
ต่างเมือง 8 เหตุ ฉะนั ้น ทุ ่ง นั ้น จึง เรียกว่า ทุ ่ง โลหิต จนถึง ทุก วัน นี้ 9 ครัง้
นั ้ นก็ สําเร็จ ตามพระวจนะโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง ว่า ‘และพวก
เขาก็ รบ
ั เงิน สามสิบ เหรียญ ซึ่ง เป็น ราคาของผู้ ที่ เขาตี ราคาไว้นั ้น � คือ ที่
คนอิสราเอลบางคนตีราคาไว้ 10 ‘แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�
4

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต
เมื่อ พระเยซู ทรงยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมือง เจ้ าเมืองจึง ถามพระองค์
ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� พระเยซู ตรัส กั บท ่า นว่า “ก็ ท่าน
ว่าแล้ วน�
ี่ 12 แต่ เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ได้ ฟ้องกล่าวโทษ
พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงตอบประการใด 13 ปี ลาตจึงกล่าวแก่ พระองค์
ว่า “ซึ่งเขาได้ กล่าวความปรักปรําท่านเป็นหลายประการนี้ ท่านไม่ ได้ ยิน
หรือ� 14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบท่านสักคําเดียว เจ้าเมืองจึงอัศจรรย์
ใจยิง่ นั ก
11

พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวต
ิ
ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น เจ้ าเมืองเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ ง ให้ แก่ หมู่
ชนตามใจชอบ 16 คราวนั ้น พวกเขามี นักโทษสําคัญ คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส
17 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ คนทัง
้ ปวงชุ มนุ มกัน แล้ว ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “เจ้ าทัง้
หลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้า บารับบัสหรือพระเยซูที่เรียก
ว่า พระคริสต์� 18 เพราะท่านรูอยู
้ แล
่ วว
้ ่าเขาได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความ
19
อิจฉา ขณะเมื่อ ปี ลาตนั ่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาอยู่ นั ้น ภรรยาของท่านได้
ใช้คนมาเรียนท่านว่า “ท่านอย่าพัวพันกับเรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้นเลย
ด้วยว่า วัน นี้ ดิ ฉั น ทุกข์ ใจหลายประการกับ ความฝัน เกี่ยวกั บท ่านผู้ นั ้น �
20 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบารับบัส
และให้ ประหารพระเยซู เสีย 21 เจ้ าเมืองจึง ถามเขาว่า “ในสองคนนี้ เจ้ า
จะให้ เราปล่อยคนไหนให้ แก่ เจ้า � เขาตอบว่า “บารับ บัส� 22 ปี ลาตจึง
ถามพวกเขาว่า “ถ้าอย่างนั ้น เราจะทําอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่า พระ
คริสต์� เขาพากั นร ้ องแก่ ท่านว่า “ให้ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 23 เจ้ า
เมืองถามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่เขาทัง้ หลายยิง่ ร้อง
ว่า “ให้ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 24 เมื่อ ปี ลาตเห็นว ่า ไม่ ได้ การมี แต่ จะ
เกิดวุน
่ วายขึ้น ท่านก็เอานํ้าล้างมือต่อหน้าหมูชน
่ แลวว
้ ่า “เราไม่มีผิดด้วย
เรือ
่ งโลหิต ของคนชอบธรรมคนนี้ เจ้ ารับ ธุระเอาเองเถิด� 25 บรรดาหมู่
15
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ชนเรียนว่า “ให้ โลหิต ของเขาตกอยู่ แก่ เราทั ้งบ ุตรของเราเถิด� 26 ท่าน
จึง ปล่อยบารับ บัส ให้ เขา และเมื่อ ท่านได้ โบยตี พระเยซู แล้ว ท่านก็ มอบ
พระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)

27 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซู ไปไว้ในศาลาปรีโทเรียม

แล้ว

28 และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์

ก็รวมทหารทัง้ กองล้อมพระองค์ไว้
ออก เอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์ 29 เมื่อพวกเขาเอาหนามสานเป็น
มงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ แล้วเอาไม้ออ
้ ให้ถือไว้ในพระหัตถ์
เบื้องขวาของพระองค์ และเขาได้ คุ กเข่า ลงต่อ พระพักตร์พระองค์ เยาะ
เย้ยพระองค์ว่า “กษั ตริยของพวกยิ
์
วเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� 30 แล้วเขา
ก็ถ่มน้าํ ลายรดพระองค์ และเอาไม้อ้อนน
ั ้ ตีพระเศียรพระองค์ 31 เมื่อพวก
เขาเยาะเย้ย พระองค์ แล้ว เขาถอดเสื้อ นั ้น ออก แล ้ว เอาฉลองพระองค์
สวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย ที่ กางเขน 32 ขณะที่ พวก
เขาออกไปนั ้น เขาได้พบชาวไซรีนคนหนึ่ งชื่อซีโมน เขาจึงเกณฑ์คนนั ้นให้
แบกกางเขนของพระองค์ไป
การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
เมื่อ พวก เขา มา ถึง สถาน ที่ แห่ง หน ่ง
ึ ซึ่ง เรียก ว่า กล โกธา แปล ว่า
สถานที่ กะโหลกศีรษะ 34 เขาเอานํ้า องุน
่ เปรีย
้ วระคนกับ ของขมมาถวาย
พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงชิม ก็ ไม่ เสวย 35 ครัน
้ ตรึง พระองค์ ที่ กางเขน
แล้ว เขาก็ เอาฉลองพระองค์ มาจับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ จะสําเร็จ ตามพ
ระวจนะโดยศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงว่า ‘เสื้อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นก
ัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์ นั ้น เขาก็ จับ สลากกัน� 36 แล ้ว พวกเขาก็ นั่ง
เฝ้าพระองค์อยูที
่ ่นั่น 37 และได้เอาถ้อยคําข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไปติดไว้
เหนื อพระเศียร ซึ่งอ่านว่า “ผู้นี้ คือเยซูกษั ตริย์ของชนชาติยิว� 38 คราวนั ้
นมีโจรสองคนถูกตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง ข้าง
ซ้ายอีก คนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้ นก ็ ด่าทอพระองค์
สัน
่ ศีรษะของเขา 40 กล่าวว่า “เจ้ าผู้ จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้น ใน
สามวันน่ ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจาก
กางเขนเถิด� 41 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่
ก็ เยาะเย้ย พระองค์ เช่ นก ั นว ่า 42 “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ แต่ ช่วยตัว
เองให้ รอดไม่ ได้ ถ้า เขาเป็นกษั ตริย์ ของชาติ อิสราเอล ให้ เขาลงมาจาก
กางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และเราจะเชื่อเขา 43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์
พอพระทัย ในเขาก็ ให้ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ รอดเดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขา
ได้ กล่าว ว่า ‘เรา เป็น พระ บุตร ของ พระเจ้า� ” 44 ถึง โจร ที่ ถู ก ตรึง ไว้ กับ
พระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน
33

เกิดความมืดตัง้ แต่เทย
ี่ งจนถึงบ่ายสามโมง พระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์
(มก 15:33-41; ลก 23:44-49; ยน 19:30-37)
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45 แล้วก็บังเกิดความมืดทัวท
่ ัง้ แผ่นดิน ตัง้ แต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงบ่าย
สามโมง 46 ครัน
้ ประมาณบ่ายสามโมงพระเยซู ทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี
เอลี ลามาสะบักธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิ้ง ข้า พระองค์ เสีย � 47 บางคนใน
พวกที่ยน
ื อยูที
่ ่นั่น เมื่อได้ยนก
ิ ็พูดว่า “คนนี้ เรียกเอลียาห์� 48 ในทันใดนั ้น
คนหนึ่ งในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วเสียบปลายไม้อ้อ ส่ง
ให้พระองค์ เสวย 49 แต่ คนอื่นร้องว่า “อย่าเพิง่ ให้เราคอยดู ซิว่าเอลี ยาห์
จะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่� 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อพระองค์รอ
้ งเสียงดังอ
ีกครัง้ หนึ่ ง ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป

ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8;
10:19-20)
51 และดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็ นสองท่อนตัง
้ แต่บนตลอด
52
ล่าง แผ่นดินกไหว
็
ศิลากแ
็ ตกออกจากกัน อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออก ศพ
ของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่ ล่วงหลับไปแล้วได้ เป็นขึ้นมา 53 ภายหลังที่
พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว เขาทัง้ หลายก็ ออกจากอุโมงค์ พากัน เข้าไป
ในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็ นอันมาก 54 บัดนี้ เมื่อนายร้อยและทหาร
ที่ เฝ้าพระเยซู อยู่ด้วยกันได้ เห็นแผ่นดินไหวและเหตุ การณ์ เหล่ านั ้นซึ่ งบ
ังเกิดขึ้น ก็พากันครันคร
่
้ามยิง่ นั ก จึงพูดกันว่า “แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นพระ
บุตรของพระเจ้า� 55 ที่นั ่นมห
ี ญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระเยซูจากแคว้น
กาลิ ลี เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์ มองดู อยู่ แต่ ไกล 56 ในพวกนั ้ นม ี มาร ีย์ ชาว
มักดาลา มารียม
์ ารดาของยากอบและโยเสส และมารดาของบุตรเศเบดี
โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย นํา พระศพของพระเยซู ไปฝัง (มก 15:4247; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)
57 ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า มี เศรษฐี คนหนึ่ ง มาจากบ้านอาริมาเธีย ชื่อ โย
เซฟ เป็นสาวกของพระเยซู ด้วย 58 เขาได้ เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระ
เยซู ปี ลาตจึง สัง่ ให้ มอบพระศพนั ้น ให้ 59 เมื่อ โยเซฟได้ รับ พระศพมา
แล้ว เขาก็ เอาผ้า ป่านที่ สะอาดพัน หุม
้ พระศพไว้ 60 แล ้ว เชิญ พระศพไป
ประดิษฐานไว้ที่ อุโมงค์ ใหม่ของตน ซึ่งเขาได้ สกัดไว้ในศิ ลา เขาก็ กลงิ้ หิน
ใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไป 61 ฝ่ายมารียช
์ าวมักดาลากับมารียอี
์ ก
คนหนึ่ งนั ้น ก็นั ่งอยูที
่ ่นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้
คือวันถัดจากวันตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟา
ริสีพากันไปหาปีลาต 63 เรียนว่า “เจ้าคุณขอรับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจําได้ว่า
คนล่อลวงผู้นั ้น เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะ
เป็นขึ้นมาใหม่� 64 เหตุฉะนั ้น ขอได้มีบัญชาสัง่ เฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจน
62 วันต่อมา
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ถึงวันทีสาม
่
เกลอ
ื กว่าสาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลักเอาศพ
ไป แลว
้ จะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และ
การหลอกลวงครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่าครังก
้ ่อนอีก� 65 ปี ลาตจึงบอกเขา
ว่า “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ ท่านจะทําได้�
66 เขาจึงไปทําอุโมงค์ให้มัน
่ คง ประทับตราไว้ที่หิน และวางยามประจําอยู่

28
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน
20:1-23)
1 ภายหลัง วัน สะบาโต เวลาใกล้ รุง
่ เช้า วัน ต้น สัปดาห์ มาร ีย์ ชาวมัก ดา
ลากับ มารีย์ อี กคนหนึ่ ง มาดู อุโมงค์ 2 ดู เถิด ได้ เก ิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ ยิง่
นั ก เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ กลิงก
้ ้อน
3
หิน นั ้น ออกจากปากอุโมงค์ แล้ว ก็ นั ่ง อยู่ บนหิน นั ้น ใบหน้า ของทู ตน ัน
้
เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อ ของทู ตน ั ้นก ็ ขาวเหมือ นหิ มะ 4 พวกยามที่ เฝ้า
อยู่ กล ั วท ู ตองค์ นั ้น จนตัว สัน
่ และเป็น เหมือนคนตาย 5 ทูต สวรรค์ นั ้น
จึง กล่าวแก่ หญิง นั ้ นว ่า “อย่า กลัว เลย เพราะเรารู อยู
้ ่ ว่า ท่านทัง้ หลายมา
6
หาพระเยซู ซ่ึง ถูก ตรึง ที่ กางเขน พระองค์ หาได้ ประทั บอย ู่ ที่ นี่ ไม่ เพราะ
พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ นั ้น มาด ู ที่ ซึ่ง องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าได้บรรทมอยูนั
่ ้น 7 แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์
เถิด ว่า พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และดู เถิด พระองค์
เสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อ นท่า นทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็น พระองค์
ที่นั่น ดูเถิด เราได้บอกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว
ทัง้ กลั วท ง
ั ้ ยินดี เป็น อัน มาก วิง่ นํา ความไปบอกพวกสาวกของพระองค์
9 ขณะที่ หญิง เหล่า นั ้น ไปบอกสาวกของพระองค์ ดู เถิด พระเยซู ได้ เสด็จ
พบเขาและตรัสว ่า “จงจําเริญ เถิด� หญิง เหล่านั ้ นก ็ มากอดพระบาท
ของพระองค์ และนมัสการพระองค์ 10 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “อย่า
กลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังแคว้นกาลิ ลี และพวก
เขาจะได้พบเราทีนั
่ ่ น�
คํารายงานของพวกทหารยาม

11 ขณะที่ พวกผู้ หญิง กําลัง ไปอยู่ นั ้น

ดู เถิด มี บางคนในพวกที่ เฝ้ายาม
ได้เข้าไปในเมือง เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่บังเกิดขึ้นนั ้นให้พวกปุโรหิตใหญ่
ฟัง 12 เมื่อ พวกปุโรหิต ใหญ่ ประชุม ปรึกษากั นก ับ พวกผู้ ใหญ่ แล้ว ก็ แจก
เงินเป็ นอันมากให้แก่ พวกทหาร 13 สัง่ ว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวกสาวก
ของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่� 14 ถ้าความ
นี้ ทราบถึงหูเจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษ� 15 พวกทหารจึง
ยอมรับ เงิน และทํา ตามที่ ถู กสอนมา และความนี้ ก็ เลื่องลือ ไปในบรรดา
พวกยิวจนทุกวันนี้
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พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริสต์

16 แล้วสาวกสิบเอ็ดคนนั ้ นก็ได้ไปยังแคว้นกาลิ ลี

มัทธิว 28:20

ถึงภูเขาที่พระเยซูได้
ทรงกําหนดไว้ 17 และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ จึง กราบลงนมัสการพระองค์
แต่บางคนยังสงสัยอยู่ 18 พระเยซู จึงเสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า
“ฤทธานุ ภาพทั้ง สิ้น ในสวรรค์ ก็ดี ในแผ่น ดิน โลกก็ ดี ทรงมอบไว้ แก่
เราแล้ว 19 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่ง สอนชนทุกชาติ ให้
รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้ส่ง
ั พวกท่านไว้ ดูเถิด
เราจะอยูก
่ ับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน�

มาระโก 1:1

63
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ มาระโก ซึ่ง เชื่อ ว่า เป็น “ลูกชายของน้ องสาว
บารนาบัส� (คส 4:10) มาระโกได้ เดิน ทางไปประกาศเที่ยวแรกที่ เมือ
งอันทิ โอกพร้อมกับ อัครสาวกเปาโลกับ บารนาบัส และได้ ละท่านทัง้ สอง
ไว้ ที่ เมือง เปอร์ กา ซึ่ง เปาโล ไม่ เห็น ด้วย เปาโล จึง ไม่ ยอม ให้ มาระ โก ไป
พร้อมกั บท ่า นอีก (กจ 13:5, 13; 15:37-39) แต่ ภายหลัง มาระโกได้ หน
ั
มารับใช้พระเจ้าอีกและอยูก
่ ับเปโตรในกรุ งบาบิโลนในปีค�ศ� 60 (1 ปต
5:13) หลังจากนั ้นอีกประมาณ 4 หรือ 5 ปี มาระโกได้อยูกั
่ บเปาโลในกรุ ง
โรม (คส 4:10; ฟม 1:24) แต่เปโตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม

หลายคนที่ ไม่ เชื่อ ในพระคัมภีร ์พู ดว่า หนั งสือ มาระโกได้ ถู กเขียนขึ้น
เป็น เล่ม แรก ก่อนเล่ มอ่น
ื ในสี่ เล่ มท ี่ เรียกกัน ว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระ
เยซู� และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกนี้ ได้ถูกคัดลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่
เขาเรียกว่า “เล่ม Q” (ซึ่งไม่ มี ใครเคยได้ พบ “เล่ม Q” นี้ ) ที่ ได้ มาจากคํา
บอกเล่าต่อกันมา คือจากเรือ
่ งราวต่างๆที่อค
ั รสาวกเปโตรเล่าให้มาระโก
ฟัง และเขาอ้างว่าหนั งสือมัทธิวและหนั งสือลูกาได้รบ
ั การลอกเลียนแบบ
มาจากหนั งสือมาระโก แต่ความคิดเหล่านี้ เป็นความคิดที่ไร้สาระ เพราะ
ว่า หนั งสือ มาระโกนี้ และพระคัมภีร ทั
์ ง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ ของ
พระเจ้า� (มธ 4:4) และ “ได้รับการดลใจจากพระเจ้า� (2 ทธ 3:16) ทุก
คนที่ เข ียนส่วนหนึ่ ง ของพระคัมภีร ร์ วมทัง้ มาระโกนั ้น ได้ เขียน “สิ ่ง ที่ ตา
ไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์� (1 คร 2:9) เพราะว่า
ทุก ข้อ ที่ ได้ เข ียนไว้นั้ นก ็ เข ียนโดยได้ รบ
ั การดลใจจากพระวิญญาณของ
พระเจ้า มาระโกเขียนถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่ สิ ่ง ที่ เป
โตรได้เล่าให้ท่านฟัง คําที่น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ “ในทันใดนั ้น�
ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู คริสต์ เรียบ เรียง โดย มาระ โก นั ้น ทําให้ เรา
เห็นพระลักษณะของพระเยซูในสภาพของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
การเทศนาสัง่ สอนของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-11; ลก 3:116; ยน 1:6-8, 19-28)
1 ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เริม
่ ต้น ตรงนี้
2 ตามที่ ได้ เขียนไว้ในคําของศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ดู เถิด เราใช้ทูตของเรา
ไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมมรรคาของท่านไว้ ข้างหน้า ท่าน 3 เสียง
ผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จง
กระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� ’ 4 ยอห์นให้เขารับบัพติศมาในถิน
่
ทุ รก ัน ดาร และประกาศเรือ
่ งบัพ ติศ มาอัน สําแดงการกลับ ใจใหม่ เพื่อ
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การยกโทษความผิด บาป 5 คนทัว่ แคว้น ยู เดี ยก ับ ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้
พากัน ออกไปหายอห์น สารภาพความผิด บาปของตน และได้ รบ
ั บัพ ติศ
มาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน 6 ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หน
ังสัตว์คาดเอว รับประทานตัก
๊ แตนและนํ้าผึ้งป่า 7 ท่านประกาศว่า “ภาย
หลัง เราจะมี พระองค์ ผู้ หน ่ง
ึ เสด็จ มาทรงเป็น ใหญ่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่
ควรแม้จะน้ อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ 8 จริงๆแล้วเราให้
เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่พระองค์นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพ
ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-22)

ต่อ มาในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ มาจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้น กาลิ ลี
และได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ําจอร์แดน 10 พอพระองค์เสด็จ
ขึ้น มาจากนํ้า ในทัน ใดนั ้ นก ็ ทอดพระเนตรเห็น ท้องฟ้า แหวกออก และ
พระวิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11 แล้วมีพระสุรเสียงมา
จากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจในท่านมาก�
9

พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)

ในทันใดนั ้น พระวิญญาณจึง เร่งเร้า พระองค์ ให้เสด็จ เข้าไปในถิน
่ ทุ
รก ัน ดาร 13 และซาตานได้ ทดลองพระองค์ อยู่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ถึง สี่ สิ
บวัน พระองค์ ทรงอยู่ในที่ ของสัตว์ป่า และมี พวกทูต สวรรค์ มาปรนนิ บั ติ
พระองค์
12

พระ เยซู ทรง เริม
่ เทศนา สัง่ สอน ใน แคว้น กา ลิ ลี (มธ 4:12-13; ลก
4:14)
14 ครัน
้ ยอห์น ถูก ขัง ไว้ ใน คุก แล้ว พระ เยซู ได้ เสด็จ มายัง แคว้น กา ลิ
ลี ทรง ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แห่ง อาณาจักร ของ พระเจ้า 15 และ ตรั สว
่า “เวลากําหนดมาถึง แล้ว และอาณาจักรของพระเจ้า ก็ มาใกล้ แล้ว
ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด�
ทรงเรียกซี โมน อันดรู ว ์ ยากอบ และยอห์น (มธ 4:18-32; ลก 5:1011; ยน 1:35-42)
16 ขณะ ที่ พระองค์ เสด็จ ไป ตาม ชายทะเล กา ลิ ลี พระองค์ ก็ ทรง ทอด
พระเนตรเห็น ซี โมนและอัน ดรู ว ์น้องชายของซี โมน กําลัง ทอดอวนอยู่ ที่
ทะเล ด้วยว่าเขาเป็นชาวประมง 17 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ท่านจงตาม
เรามาเถิด และเราจะตั้ง ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดัง หาปลา� 18 เขาก็ ละ
อวนตามพระองค์ไปทันที 19 ครัน
้ พระองค์ทรงดําเนิ นต่อไปอีกหน่ อยหนึ่ ง
พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็น ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชาย
ของเขา กําลัง ชุน อวนอยู่ ในเรือ 20 ในทันใดนั ้น พระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา
เขาจึงละเศเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป
พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)
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พระองค์ กับ พวก ของ พระองค์ จึง เข้าไป ใน เมือง คา เป อร นา อุม
และ พอ ถึง วัน สะ บา โต พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไป ใน ธรรม ศาลา เทศนา สัง่
สอน 22 เขาทัง้ หลายก็ อัศจรรย์ ใจด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์ เพราะว่า
พระองค์ ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์
ไม่ 23 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรมศาลาของเขามี ผี โสโครกเข้า สิง มัน ได้ รอ
้ ง
ออกมา 24 ว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท
่านเล่า ท่านมาเพื่อ จะทําลายเราหรือ เรารู ว
้ า่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์
25
บริสุทธิของพระเจ้
า� พระเยซู จึงตรัสห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่ งเสีย ออก
์
มาจากเขาซิ� 26 และเมื่อผีโสโครกทําให้คนนั ้นชักและร้องเสียงดังแล้ว
มันก็ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั กจึงถามกันว่า “การนี้
เป็นอย่างไรหนอ นี่ เป็นคําสัง่ สอนใหม่อะไร ท่านสัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ
นาจและมันก็เชื่อฟังท่าน� 28 ในขณะนั ้น กิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่อง
ลือไปทัว่ แว่นแคว้นบ้านเมืองที่อยูรอบแขวงกาลิ
่
ลี
21

39)

พระเยซู ทรงรักษาแม่ยายของซี โมนเปโตร (มธ 8:14-15; ลก 4:38-

29 พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไป
ในเรือนของซีโมนและอันดรู ว ์ พรอ
้ มกับยากอบและยอห์น 30 แม่ยายของ
ซี โมนนอนป่วยจับไข้ อยู่ ในทันใดนั ้น เขาจึง มาทูล พระองค์ ให้ ทราบด้วย
เรือ
่ งของนาง 31 แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจับ มือ นางพยุง ขึ้น และทันใดนั ้น
ไข้ก็หาย นางจึงปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย

41)

พระเยซู ทรงรักษาคนเป็ นอ ัน มากเวลาเย็น (มธ 8:16-17; ลก 4:40-

32 เวลาเย็นวันนั ้นครน
ั ้ ตะวันตกแล้ว คนทัง้ หลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย
และคนที่มีผีสิง มาหาพระองค์ 33 และคนทัง้ เมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่
ที่ประตู 34 พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน และได้
ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ ผีเหล่ านั ้นพระองค์ ทรงห้ามมิให้พูด เพราะ
ว่ามันรู้จักพระองค์

พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)

35 ครัน
้ เวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว

และ
ทรง อธิษฐาน ที่ นั ่น 36 ฝ่าย ซี โมน และ คน ทัง้ หลาย ที่ อยู่ ด้วย ก็ตาม หา
พระองค์ 37 เมื่อ พวกเขาพบพระองค์ แล้ว เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “คนทัง้
ปวงแสวงหาพระองค์� 38 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราทั้งหลายไปใน
บ้านเมืองใกล้ เคียง เพื่อ เราจะได้ ประกาศที่ น่ั น ด้วย ที่ เรามาก็ เพื่อ
การนั้ นเอง� 39 พระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่ แคว้นกาลิ
ลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
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และ มี คน โรค เรือ
้ น คน หนึ่ ง มา หา พระองค์ คุ ก เข่า ลง ต่อ พระองค์
และทูล วิงวอนพระองค์ ว่า “เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด พระองค์ ก็ จะทรง
บันดาลให้ ข้า พระองค์ สะอาดได้� 41 พระเยซู ทรงสงสารเขาจึง ทรงยื่น
พระหัตถ์ ถู กต้องคนนั ้น ตรัส แก่ เขาว่า “เราพอใจแล้ว เจ้ าจงสะอาด
เถิด� 42 พอพระองค์ตรัสแล้ว ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นก็หาย และคนนั ้ นก
็ สะอาด 43 ก่อนให้ เขาไป พระองค์ จึง กําชับ ผู้ นั ้น 44 ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ า
อย่า บอกเล่า อะไรให้ ผู้ ใดฟัง เลย แต่ จงไปสําแดงตัว แก่ ปุ โรหิต และ
ถวายเครื่องบูชาสําหรับ คนที่ หายโรคเรื้อนแล้ว ตามซึ่ง โมเสสได้ ส่ง
ั
ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ คนทั้ง หลาย� 45 แต่ คนนั ้น เมื่อ ออกไปแล้ วก ็
ตัง้ ต้น ป่าวร้องมากมายให้ เลื่องลือ ไป จนพระเยซู จะเสด็จ เข้าไปในเมือง
อย่างเปิด เผยต่อ ไปไม่ ได้ แต่ ต้องประทับ ภายนอกในที่ เปลี่ยว และมี คน
ทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์
40

2
คนอัมพาตได้ รบ
ั ความรอดแล้ว ได้ รบ
ั การรักษาจนหาย (มธ 9:1-8;
ลก 5:18-26)
1 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไปในเมืองคาเปอรนาอุ มอ ีก
และคนทัง้ หลายได้ ยินว่า พระองค์ ประทั บที่บ้าน 2 และในเวลานั ้นคนเป็
นอ ัน มากมาชุ มนุ มกัน จนไม่ มี ที่ จะรับ จะเข้ าใกล้ ประตู ก็ ไม่ ได้ พระองค์
จึง เทศนาพระวจนะนั ้น ให้ เขาฟัง 3 แล ้ว มี คนนํา คนอัมพาตคนหนึ่ ง มา
หา พระองค์ มี สี ่ คน หาม 4 เมื่อ เขา เข้าไป ให้ ถึง พระองค์ ไม่ ได้ เพราะ คน
มาก เขาจึง รือ
้ ดาดฟ้า หลังคาตรงที่ พระองค์ ประทั บน ัน
้ และเมื่อ รือ
้ เป็น
ช่องแล้ว เขาก็ หย่อนแคร่ที่ คนอัมพาตนอนอยู่ ลงมา 5 เมื่อ พระเยซู ทอด
พระเนตรเห็น ความเชื่อ ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จึง ตรัส กับ คนอัมพาต
ว่า “ลูก เอ๋ย บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� 6 แต่ มี พวกธรรมาจาร
ย์ บางคนนั ่ง อยู่ ที่ นั่น และเขาคิด ในใจว่า 7 “ทําไมคนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาท
8
เช่นนั ้น ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั ้น� และในทันใด
นั ้น เมื่อ พระเยซู ทรงทราบในพระทัย ว่า เขาคิด ในใจอย่างนั ้น พระองค์ จึง
ตรัส แก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนท่านทั้ง หลายจึง คิด ในใจอย่างนี้ เล่า 9 ที่ จะ
ว่ากับคนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จง
ลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 10 แต่เพื่อท่าน
ทั้งหลายจะได้รูว่
้ า บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความ
ผิด บาปได้� (พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ คนอัมพาตว่า� 11 “เราสั่ง เจ้า ว่า จง
ลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด� 12 ทันใดนั ้นคนอัมพาตได้ลุกขึ้นแล้
วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ ปวง คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก จึง
สรรเสริญพระเจ้าว่า “เราไม่เคยเห็นการเช่นนี้ เลย�
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
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13 ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหาพระองค์
และ พระองค์ ได้ ตรั สส ัง่ สอน เขา 14 เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ไป นั ้น
พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็น เลวีบุ ตรชายอัลเฟอั สน ั ง่ อยู่ ที่ ด่านเก็บ ภาษี
จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “จง ตาม เรา มา เถิด� เขา ก็ ลุ ก ขึ้น ตามพ ระ องค์ ไป
15 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู เอน พระ กาย ลง เสวย อยู่ ใน เรือน ของ เลวี มี พวก
คนเก็บ ภาษี และคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับก ับ พระเยซู และ
พวกสาวกของพระองค์ เพราะมี คนติดตามพระองค์ ไปมาก 16 ฝ่ายพวก
ธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี เมื่อ เห็น พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหาร
กับ พวกคนเก็บ ภาษี และคนบาป จึง ถามสาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉน
พระองค์จึงกินและดื่มร่วมกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า� 17 ครัน
้
พระเยซูทรงได้ยน
ิ ดังนั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “คนปกติไม่ต้องการ
หมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ เรามิ ได้ มาเพื่อ จะเรียกคนชอบธรรม
แต่ มาเรียกคนบาปให้ กล ับ ใจเสีย ใหม่� 18 มี พวกศิษย์ ของยอห์น และ
ของพวกฟาริสีกําลังถืออดอาหาร พวกเขาจึงมาทูลถามพระองค์ว่า “เหตุ
ไฉนพวกสาวกของยอห์นและของพวกฟาริสี ถืออดอาหาร แต่พวกสาวก
ของพระองค์ ไม่ ถือ� 19 พระเยซู จึงตรัสแก่ เขาว่า “ท่านจะให้สหายของ
เจ้า บ่าวถือ อดอาหารเมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ เขากระนั้ น หรือ เจ้ าบ่าว
อยู่ ด้วยนานเท่าใด สหายก็ ถือ อดอาหารไม่ ได้ นานเท่านั้ น 20 แต่ วัน
นั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั้ นสหายจะถืออด
อาหาร

คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)
ไม่มี ผู้ ใดเอาท่อนผ้า ทอใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่างนั้ น ท่อน
ผ้า ทอใหม่ ที่ ปะเข้า นั้ น เมื่อ หดจะทําให้ เสื้อ เก่า ขาดกว้างออกไปอีก
22 และไม่ มี ผู้ ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่มาใส่ไว้ในถุง หนั งเก่า ถ้าทํา อย่างนั้ น
นํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้ถุงเก่านั้ นขาดไป นํ้าองุน
่ นั้ นจะไหลออก ถุงหนั งก็
จะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่น้ั นต้องใส่ไว้ในถุงหนั งใหม่�
21

พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
ต่อ มาในวัน สะบาโตวัน หนึ่ ง พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปในนาข้าว และ
เมื่อพวกสาวกของพระองค์กําลังเดินไปก็เริม
่ เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวก
ฟาริสีจึงถามพระองค์ว่า “ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึงทําการซึ่งพระราชบัญญั
ติ ห้ามไว้ ในวัน สะบาโต� 25 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “พวกท่านยัง ไม่
เคยอ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทําเมื่อท่านขาดอาหารและอดอยาก ทั้ง
ท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือ คราวเมื่อ อาบี ยาธาร์เป็น มหาปุโรหิต
ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับ ประทานขนมปัง หน้า
พระพักตร์ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้ามไม่ ให้ ใครรับ ประทาน เว้น แต่ พวก
ปุโรหิต เท่านั้ น และ ซํ้า ยัง ส่ง ให้ คนที ่ มาก ั บท ่า นรับ ประทาน ด้วย�
27 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “วันสะบาโตนั้ น ทรงตั้ง ไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่
23
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ทรงสร้างมนุษย์ ไว้ สําหรับ วัน สะบาโต
เจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�
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เหตุ ฉะนั้ น บุตรมนุษย์ เป็น

3
ทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโต (มธ 12:10-14; ลก 6:6-11)
แล ้ว พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาอีก และที่ นั่ นม ี ชายคนหนึ่
งมือข้างหนึ่ งลีบ 2 คนเหล่านั ้นคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้
คนนั ้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 3 พระองค์
ตรัสแก่คนมือลีบว่า “มายืนข้างหน้าเถอะ� 4 พระองค์จึงตรัสแก่คนทัง้
หลายว่า “ในวันสะบาโตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควรจะทําการ
ดี หรือ ทําการชั่ว จะช่วยชี วิตด ี หรือ จะสังหารชี วิตด ี� ฝ่ายคนทัง้ ปวง
ก็ นิ่ง อยู่ 5 พระองค์ มี พระทัย เป็น ทุกข์ เพราะใจเขาแข็ง กระด้างนั ก และ
ได้ ทอดพระเนตรดู รอบด้วยพระพิโรธ และพระองค์ ตรัส กับ ชายคนนั ้ นว
่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็เหยียดออก และมือของเขาก็หายเป็น
ปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
1

ฝูง ชนก็ ติ ดตามไปและคนเป็ นอ ัน มากได้ รบ
ั การรักษาให้ หาย (มธ
12:15-16; ลก 6:17-19)
6 พวกฟาริสี จึง ออกไป และในทันใดนั ้น ได้ ปรึกษากับ พรรคพวกของ
เฮโรดถึง พระองค์ ว่า พวกเขาจะทํา อย่างไรจึง จะฆ่า พระองค์ ได้ 7 ฝ่าย
พระเยซู กับ พวกสาวกของพระองค์ จึง ออกจากที่ นั่น ไปยัง ทะเล และฝูง
ชนเป็ นอ ัน มากจากแคว้น กาลิ ลี ได้ ตามพระองค์ ไป ทัง้ จากแคว้น ยู เดีย
8 จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม และจากเมืองเอโดม และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ น และจากแคว้นเมืองไทระและไซดอน ฝูงชนเป็นอันมาก เมื่อเขา
ได้ยน
ิ ถึง สิง่ ยิง่ ใหญ่ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา นั ้ นก ็ มาหาพระองค์ 9 พระองค์
จึงตรัสสงั ่ พวกสาวกของพระองค์ให้เอาเรือเล็กมาคอยรับพระองค์ เพื่อม
ให้
ิ ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็นอ
ันมากให้หายโรค จนบรรดาผู้ที่มีโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะได้
ถู กต้องพระองค์ 11 และพวกผี โสโครกเมื่อ ได้ เห ็ นพระองค์ ก็ได้ หมอบลง
กราบพระองค์ แล ้ว ร้องอึง ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า�
12 ฝ่ายพระองค์จึงทรงกําชับห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใด
ทรงตังอ
้ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
แล ้ว พระองค์ เสด็จ ขึ้น ภู เขา และพอพระทัย จะเรียกผู้ ใด พระองค์
ก็ ทรงเรียกผู้ นั ้น แล ้ว เขาได้ มาหาพระองค์ 14 พระองค์ จึง ทรงตัง้ สาวก
สิบ สอง คน ไว้ ให้ พวก เขา อยู่ กับ พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ใช้ เขา ไป
ประกาศ 15 และให้มีอํานาจรักษาโรคต่างๆและขับผีออกได้ 16 และซีโมน
นั ้น พระองค์ ทรงประทานชื่ออ ี กว่า เปโตร 17 และยากอบบุตรชายเศเบดี
กับยอห์นน้ องชายของยากอบ ทัง้ สองคนนี้ พระองค์ทรงประทานชื่ออกว่
ี า
13
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โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง 18 อันดรู ว ์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส
ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซี โมนชาวคานาอัน 19 และยู ดาสอิส
คาริโอทที่ ได้ ทรยศพระองค์ นั ้น พระองค์ และพวกสาวกจึงเข้าไปในเรือน
20 และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก จนพระองค์และพวกสาวกจะรับประทาน
อาหารไม่ได้ 21 เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น เขาก็ออก
ไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขาว่า “พระองค์วิกลจริตแล้ว�
ความผิดบาปที่ทรงอภัยให้ไม่ได้ (มธ 12:24-29; ลก 11:14-20)
“ผู้นี้ มีเบ
เอลเซบูลสิง� และ “ที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อาํ นาจนายผีนั ้น� 23 ฝ่าย
พระองค์ จึง เรียกคนเหล่า นั ้น มาตรัส แก่ เขาเป็น คํา อุปมาว่า “ซาตานจะ
ขับ ซาตานให้ ออกอย่างไรได้ 24 ถ้า ราชอาณาจักรใดๆเกิด แตกแยก
กัน แล้ว ราช อาณา จั กรน ้น
ั จะ ตั้ง อยู่ ไม่ ได้ 25 ถ้า ครัว เรือนใดๆ เกิด
แตกแยกกัน ครัวเรือนนั้ นจะตั้งอยูไม่
่ ได้ 26 และถ้าซาตานจะต่อสูก
้ ับ
27
ตนเอง และแตกแยกกัน มั นก ็ ตั้ง อยู่ไม่ ได้ มี แต่ จะสิ้น สูญ ไป
ไม่มี
ผู้ ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่ มี กําลัง มากและปล้น ทรัพย์ ของเขา
ได้ เว้น แต่ จะจับ คนที่ มี กําลัง มากนั้ นม ัด ไว้ เสี ยก ่อน แล ้ว จึง จะปล้น
ทรัพย์ในเรือนนั้ น ได้ 28 เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้ง หลายว่า ความ
ผิดบาปทุกอย่างและคําหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้ น จะทรงโปรดยก
ให้ บุ ตรทั้ง หลายของมนุษย์ ได้ 29 แต่ ผู้ ใดจะกล่าวคํา หมิ่น ประมาท
ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้รับการอภัยโทษเลย แต่ผู้นั้ นย่อมได้
รับ โทษจากการพิพากษาเป็น นิ ตย์� 30 ที่ ตรัสอย ่างนั ้ นก ็ เพราะเขาทัง้
หลายกล่าวว่า “พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง�
22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวว่า

ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพีน
่ ้ องของพระเยซู (มธ 12:46-50; ลก
8:19-21)
31 เวลานั ้น มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาย ื นอยู่ ข้างนอก
แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์ 32 และประชาชนก็ นั่งอยู่รอบพระองค์
เขาจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์มาหา
พระองค์ คอยอยู่ข้างนอก� 33 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “ใครเป็นมารดา
ของเรา และใครเป็นพีน
่ ้ องของเรา� 34 พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่ง
ล้อมรอบพระองค์ นั้น แล้ว ตรัสว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น มารดาและพี่ น้องของ
เรา 35 ผู้ใดจะกระทําตามพระทัยพระเจ้า ผู้นั้ นแหละเป็นพี่น้องชาย
หญิงและมารดาของเรา�

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

1 แล้วพระองค์ทรงตัง
้ ต้นสัง่ สอนที่ฝั่งทะเลอีก ฝูงชนเป็นอันมากพากัน

มาหาพระองค์ เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ลงไปประทับ ในเรือ ที่ ทะเล
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และฝูงชนอยูบ
่ นฝั่ งชายทะเล 2 พระองค์จึงตรัสสง
ั ่ สอนเขาหลายประการ
เป็นคําอุปมา และในการสอนนั ้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า 3 “จงฟัง ดูเถิด
มีผู้หว่านคนหนึ่ งออกไปหว่านพืช 4 และต่อมาเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพื
ชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกในอากาศก็มากินเสีย 5 บ้างก็ตกที่ซ่ึ
งมีพ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่ น้ อย จึง งอกขึ้น โดยเร็วเพราะดิน ไม่ลึก 6 แต่
เมื่อแดดจัด แดดก็แผดเผา และเพราะรากไม่มี จึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็
ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึงไม่เกิดผล 8 บ้าง
ก็ตกทีดิ
่ นดี แลว
้ งอกงามจําเริญขึ้น เกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่า
บ้าง ร้อยเท่าบ้าง� 9 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด�
10 เมื่อพระองค์อยูตามลํ
่
าพัง คนทีอยู
่ รอบพระองค์
่
พรอ
้ มกับสาวกสิบสอง
11
คน ได้ ทูลถามพระองค์ ถึงคําอุปมานั ้น พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “ข้อ
ความลึ กล ับ แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า ทรงโปรดให้ ท่านทั้ง หลายรู ้
ได้ แต่ ฝ่ายคนนอกนั้ นบรรดาข้อความเหล่านี้ จะแจ้งให้เป็นคําอุปมา
ทุกอย่าง 12 เพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่า แต่มองไม่เห็น และฟังแล้วฟัง
เล่า แต่ไม่เข้าใจ เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่
และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย�
พระเยซูทรงอธิบายถึงคําอุปมานั ้น (มธ 13:18-23; ลก 8:11-15)

“คําอุปมานั้ นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ ถ้า
กระนั้ นท่านทั้งหลายจะเข้าใจคําอุปมาทั้งปวงอย่างไรได้ 14 ผูหว่
้ านนั้
15
นก็ได้หว่านพระวจนะ
ซึ่งตกริมหนทางนั้ นได้แก่พระวจนะที่หว่าน
แล้ว และเมื่อบุคคลใดได้ฟัง ในทันใดนั้ นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะ
ซึ่งหว่านในใจเขานั้ นไปเสีย 16 และซึ่งตกที่ซ่ึงมีพ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่
น้ อยนั้ นก ็ ทํานองเดียวกัน ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะ และก็ร ับท ั
นทีด้วยความปรีดี 17 แต่ไม่มีรากในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราว ภายหลัง
เมื่อ เกิด การยากลําบากและการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้ น ก็
เลิกเสียในทันทีทันใด 18 และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้ นได้แก่บุคคล
ที่ได้ฟังพระวจนะ 19 แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่ม
หลงในทรัพย์ สมบัติ และความโลภในสิ่ งอ่ น
ื ๆได้ เข ้า มาและปกคลุม
20
พระวจนะนั้ น จึงไม่เกิดผล
ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้ น ได้แก่บุ
คคลทีได้
่ ยินพระวจนะนั้ น และรับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบ
เท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง�
13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า

เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16; 11:33)

21 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เขาเอาเทียนมาสําหรับ ตั้ง ไว้ ใต้ ถัง
ใต้ เตียงนอนหรือ และมิ ใช่ สําหรับ ตั้ง ไว้ บนเชิง เทียนหรือ 22 เพราะ
ว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนไว้ ซ่ง
ึ จะไม่ ปรากฏแจ้ง และไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ปิดบัง ไว้
ซึ่งจะไม่ต้องแพร่งพราย 23 ถ้าใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 24 พระองค์
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ตรัสแก่เขาว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ท่านฟังให้ดี ท่านจะตวงให้เขา
ด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้ น ทั้งจะเพิ่มเติมให้
อีกแก่ผูที
้ ฟั
่ งแล้ว 25 ด้วยว่าผูใ้ ดมีอยูแล
่ ว
้ จะเพิ่มเติมให้ผูนั
้ ้ นอีก แต่ผู้
ใดไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
่ ้ นจะเอาไปเสียจากเขา�
อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
พระองค์ ตรั สว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า เปรียบเหมือนชายคน
หนึ่ งหว่านพืชลงในดิน 27 แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่น
ขึ้น ฝ่ายพืชน้น
ั จะงอกจําเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดิน
เองทําให้พืชงอกจําเริญขึ้นเป็นลําต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็
มี เมล็ด ข้าวเต็ม รวง 29 ครัน
้ สุก แล้ว เขาก็ ไปเกีย
่ วเก็ บท ี เดียว เพราะ
ว่าถึงฤดูเกย
ี่ วแล้ว�
26

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-19)
และ พระ องค์ ตรั สว ่า “อาณาจักร ของ พระเจ้า จะ เปรียบ เหมือน
สิ่งใด หรือจะสําแดงด้วยคําเปรียบอย่างไร 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ด
พันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง เวลาเพาะลงในดินนั้ นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง
ทั่ วท้ง
ั แผ่น ดิน 32 แต่ เมื่อ เพาะแล้ว จึง งอกขึ้น จําเริญ ใหญ่ โตกว่า ผัก
ทั้งปวง และแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาอาศัยอยูใ่ นร่มน้น
ั
ได้� 33 พระองค์ได้ตรัสสัง่ สอนพระวจนะให้แก่เขาเป็นคําอุปมาอย่างนั ้น
เป็น หลายประการ ตามที่ เขาจะสามารถฟังได้ 34 และนอกจากคํา อุปมา
พระองค์ มิได้ ตรัส แก่ เขาเลย แต่ เมื่อ พวกเขาอยู่ ตามลําพัง พระองค์ จึง
ทรงอธิบายสิง่ สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
30

พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)
เย็ นว ัน นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “ให้ พวกเราข้ามไป
ฝั่ง ฟาก ข้าง โน้ น เถิด� 36 เมื่อ ลาป ระ ชา ชน แล้ว เขา จึง เชิญ พระองค์
เสด็จ ไปในเรือ ที่ พระองค์ ประทั บอย ู่ นั ้น และมี เรื ออ ่น
ื เล็กๆหลายลํา ไป
กับพระองค์ด้วย 37 และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นกซ
็ ัดเข้าไปในเรือ
38
จนเรือ เต็ม อยู่แล้ว ฝ่ายพระองค์ บรรทมหนุน หมอนหลั บอย ู่ ที่ ท้ายเรือ
เหล่ าสาวกจึง มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
กําลังจะพินาศอยู่แล้ว ท่านไม่ ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ� 39 พระองค์ จึงทรง
ตื่น ขึ้น ห้ามลมและตรัส แก่ ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ� แล ้ว ลมก็ หยุ ดม ี
ความสงบเงียบทัว่ ไป 40 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ทําไมท่านกลัวอย่าง
นี้ ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ� 41 ฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกัน
และกันว่า “ท่านนี้ เป็นผู้ใดหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
35

5
ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)
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1 ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกก็ ข้ามทะเลไปยัง เมืองชาวกาดารา 2 พอ
พระองค์ เสด็จ ขึ้น จากเรือ ทัน ใดนั ้ นม ี ชายคนหนึ่ ง ออกจากอุโมงค์ ฝัง ศพ
มีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์ 3 คนนั ้นอาศัยอยูต
่ ามอุโมงค์ฝังศพ และ
ไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่ 4 เพราะว่าได้
ล่ามโซ่ ใส่ ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็ หก
ั โซ่ และฟาดตรวนเสีย ไม่มี ผู้ ใดมี
แรงพอที่จะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่ ร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่
ภู เขาทัง้ กลางวัน กลางคืน เสมอ และเอาหิน เชือดเนื้ อ ของตัว 6 ครัน
้ เขา
เห็น พระเยซู แต่ ไกล เขาก็ วงิ่ เข้า มานมัสการพระองค์ 7 แล ้ว ร้องเสียงดัง
ว่า “ข้า แต่ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า สูงสุด ข้า พระองค์ เก ี่ยวข้อ งอะ
ไรกับท่านเล่า ข้าพระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า
ว่า จะไม่ ทรมานข้า พระองค์� 8 ที่ พู ดเช่น นี้ เพราะพระองค์ ได้ ตรัส แก่ มั
นว ่า “อ้ายผี โสโครก จงออกมาจากคนนั้ น เถิด� 9 แล ้ว พระองค์ ตรัส
ถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันตอบว่า “ชื่อกอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์
หลายตนด้วยกัน� 10 มัน จึ งอ ้อ นวอนพระองค์ เป็ นอ ัน มากมิ ให้ขับ ไล่ มัน
ออกจากแดนเมืองนั ้น 11 มีสุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยูที
่ ่ไหล่เขาตําบลนั ้น
12 ผี เหล่ านั ้ นก ็ ออ
้ นวอนพระองค์ ว่า “ขอโปรดให้ข้าพระองค์ ทัง้ หลายเข้า
ในสุกรเหล่านี้ เถิด � 13 พระเยซู ก็ ทรงอนุญาตทั นที แล้วผีโสโครกนั ้น จึง
ออกไปเข้า สิง อยู่ ในสุ กร สุกรทัง้ ฝูง (ประมาณสองพัน ตัว� ก็ วิง่ กระโดด
จากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสําลัก นํ้าตาย 14 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ กรน น
ั ้ ต่าง
คนต่างหนี ไปเล่าเรือ
่ งทัง้ ในนครและบ้านนอก แล้วคนทัง้ ปวงก็ออกมาดู
เหตุการณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น 15 เมื่อ เขามาถึง พระเยซู ก็ เห ็น คนที่ ผี ทัง้ กองได้
สิ งนั ้น นุ่ง ห่มผ้า นั ่ง อยู่มี สติ อารมณ์ ดี เขาจึง เกรงกลั วนัก 16 แล้ว คนที่ ได้
เห็นก็เล่าเหตุ การณ์ ซึ่งบังเกิดแก่ คนที ่ผีสิ งนั ้น และซึ่งบังเกิดแก่ ฝูงสุกร
ให้ เขาฟัง 17 คนทัง้ หลายจึง เริม
่ พากั นอ ้อ นวอนพระองค์ ให้ เสด็จ ไปเสีย
จากเขตแดนเมืองของเขา 18 เมื่อพระองค์กําลังเสด็จลงเรือ คนที่ผีได้สิง
แต่ ก่อนนั ้น ได้ ออ
้ นวอนขอติดตามพระองค์ ไป 19 พระเยซู ไม่ ทรงอนุญาต
แต่ ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้า ที่ บ้าน แล ้ว บอกเขาถึง
เรื่องเหตุ การณ์ ใหญ่ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงกระทํา แก่ เจ้า และ
ได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว� 20 ฝ่ายคนนั ้นกท
็ ูลลา แล้วเริม
่ ประกาศ
ในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่เขา และคน
ทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก

หญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์ และหายโรค ลูกสาวของไยรัส เป็น
ขึ้นมาจากความตาย (มธ 9:18-26; ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ลงเรือ ข้ามฟากกลับ ไปแล้ว มี คนเป็ นอ ัน มากมา
หาพระองค์ และพระองค์ยงั ประทับที่ฝั่ งทะเล 22 ดูเถิด มีนายธรรมศาลา
คนหนึ่ ง ชื่อ ไยรัส เดิน มา และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ ก็ กราบลงที่ พระบาท
ของพระองค์ 23 แล ้ วท ูล อ้อนวอนพระองค์ เป็ นอ ัน มากว่า “ลูก สาวเล็กๆ
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ของข้า พระองค์ ป่วยเกือบจะตายแล้ว ขอเชิญ พระองค์ ไปวางพระหัตถ์
บนเขา เพื่อ เขาจะได้ หายโรคและไม่ ตาย � 24 ฝ่ายพระเยซู ได้ เสด็จ ไป
กับ คน นั ้น มี คน เป็ นอ ัน มาก ตามพ ระ องค์ ไป และ เบียด เสียด พระองค์
25 มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็ น โรคตกเลือดได้ สิ บสองปี มาแล้ว 26 ได้ ทนทุกข์
ลําบาก มาก เพราะ มี หมอ หลาย คน มา รักษา และ ได้ เสีย ทรัพย์ จน หมด
สิน
้ ผู้ หญิง นั ้น ได้ยน
ิ ถึง
้ โร คนั ้ นก ็ มิได้ บรรเทา แต่ ยิง่ กําเริบ ขึ้น 27 ครัน
เรือ
่ งพระเยซู เธอก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์
และได้ ถู กต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะเธอคิด ว่า “ถ้า เราได้ แตะต้องแต่
ฉลองพระองค์ เราก็ จะหายโรค� 29 ในทันใดนั ้นเลือดที่ ตกก็ หยุดแห้งไป
และผู้ หญิง นั ้ นร ู้ สึก ตั วว ่า โรคหายแล้ว 30 บัด เดีย
๋ วนั ้น พระเยซู ทรงรู ส
้ ึก
ว่า ฤทธิ์ ซ่านออกจากพระองค์ แล้ว จึง เหลียวหลัง ในขณะที่ ฝูง ชนเบียด
เสียดกัน นั ้น ตรัสว ่า “ใครถูก ต้องเสื้อ ของเรา� 31 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น แล้ วว ่า ประชาชน กําลัง เบียด
เสียดพระองค์ และพระองค์ ยงั จะทรงถามอีก หรือ ว่า ‘ใครถูก ต้องเรา�
” 32 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบ ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทํา
สิง่ นั ้น 33 ฝ่ายผู้หญิงนั ้ นก็กลัวจนตัวสัน
่ เพราะรู เ้ รือ
่ งที่ เป็นแก่ตัวนน
ั ้ จึง
34
มากราบลงทูล แก่ พระองค์ ตามจริง ทัง้ สิน
พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผู้ หญิง
้
นั ้ นว ่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่ เจ้ าหายโรคนั้ นก ็ เพราะเจ้า เชื่อ จงไปเป็นสุข
และหายโรคนี้ เถิด � 35 เมื่อ พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา มี บางคนได้
มา จาก บ้าน นาย ธรรม ศาลา บอก ว่า “ลูกสาว ของ ท่าน ตาย เสีย แล้ว ยัง
จะรบกวนอาจารย์ ทําไมอีก เล่า� 36 ทันที ที่ พระเยซู ทรงฟัง คํา ซึ่ง เขาว่า
นั ้น พระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้ น
เถิด� 37 พระองค์ ไม่ ทรงอนุญาตให้ ผู้ ใดไปด้วยเว้น แต่ เปโตร ยากอบ
และ ยอห์น น้ อง ชาย ของ ยาก อบ 38 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ไป ถึง เรือน นาย
ธรรมศาลาแล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น คนวุน
่ วายร้องไห้ ครํา่ ครวญเป็ นอ
39
ัน มาก และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปแล้ว จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านทั้ง
หลายพากั นร ้ องไห้ วน
ุ่ วายไปทําไม เด็ก หญิง นั้ น ไม่ ตายแต่ นอนหลั
40
บอย ู่�
เขาก็ พากัน หัวเราะเยาะพระองค์ แต่ เมื่อ พระองค์ ขับ คนทัง้
หลายออกไปแล้ว จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิงนั ้นและสาวกสามคนที่
อยู่ กับ พระองค์ เข ้า ไปในที่ ที่ เด็ก หญิง นอนอยู่ 41 พระองค์ จึง จับ มือ เด็ก
หญิงนั ้นตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ� แปลว่า “เด็กหญิงเอ๋ย เราว่าแก่
เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด� 42 ในทันใดนั ้นเด็กหญิงนั ้นก็ลุกขึ้นเดิน เพราะว่า
เด็ก นั ้น อายุ ได้ สิ บสองปี คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจอย่างยิง่ 43 พระองค์ ก็
กําชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นํา
อาหารมาให้เด็กนั ้นรับประทาน
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พระเยซู ทรงกลับ ไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58; ลก 4:16-

1 ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จออกจากที่นั ่น ไปยังบ้านเมืองของพระองค์ และ
เหล่า สาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 2 พอถึง วัน สะบาโตพระองค์
ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนในธรรมศาลา และคนเป็ นอ ัน มากที่ ได้ ยิน พระองค์ ก็
ประหลาดใจนั กพูดกันว่า “คนนี้ ได้ความคิดนี้ มาจากไหน สติปัญญาที่ ได้
ประทานแก่คนนี้ เป็นปัญญาอย่างใด จึงทําการมหัศจรรย์อย่างนี้ สําเร็จด
้ว ยมือ ของเขา 3 คนนี้ เป็น ช่างไม้ บุ ตรชายนางมารีย์ มิใช่ หรือ ยากอบ โย
เสส ยู ดาส และซี โมนเป็น น้ องชายมิ ใช่ หรือ และน้ องสาวทัง้ หลายของ
เขาก็ อยู่ ที่ นี่ กับ เรามิ ใช่ หรือ � เขาทัง้ หลายจึง หมางใจในพระองค์ 4 ฝ่าย
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือเว้นแต่
ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติ พี่ น้ องของตน และในวงศ์ วาน
ของตน� 5 พระองค์ จะกระทํา การมหัศจรรย์ ที่ นั ่น ไม่ ได้ เว้น แต่ ได้ วาง
พระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค 6 พระองค์ก็ประหลาดพระทัย
เพราะเขาไม่มีความเชื่อ แล้วพระองค์จึงเสด็จไปสัง่ สอนตามหมู่บ้านโดย
รอบ

ทรงใช้ อค
ั รสาวกทัง้ สิบ สองคนออกไปเทศนาสัง่ สอน (มธ 10:1-42;
ลก 9:1-6)
7 พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนมา แล ้ว ทรงเริม
่ ใช้ เขาให้ ออกไป
เป็น คู่ ๆ ทรงประทานอํานาจให้ เขาขับ ผี โสโครกออกได้ 8 และตรัส กําชับ
เขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิง่ เดียว ห้ามมิให้เอาอาหาร
หรือ ย่าม หรือ หาสตางค์ ใส่ ไถ้ ไป 9 แต่ ให้ สวมรองเท้า และไม่ ให้ สวมเสื้อ
สองตัว 10 แล ้ว พระองค์ ตรัสส ัง่ เขาว่า “ถ้า ไปแห่ง ใด เมื่อ เข้า อาศัย ใน
เรือนไหน ก็ อาศัย ในเรือนนั้ น จนกว่า จะไปจากที่ นั่ น 11 และถ้า ผู้ ใด
ไม่ ต้อนรับ ไม่ ฟง
ั ท่านทั้ง หลาย เมื่อ จะไปจากที่ น่ั น จงสะบัด ผงคลี ใต้
ฝ่าเท้าของท่านออกเป็นสักขีพยานต่อเขา เราบอกความจริงแก่ท่าน
ว่า ในวันพิพากษานั้ น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบา
กว่า โทษของเมืองนั้ น� 12 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ออกไปเทศนาประกาศให้
คนทัง้ ปวงกลับ ใจเสีย ใหม่ 13 เขาได้ ขับ ผี ให้ ออกเสีย หลายผี และได้ เอา
นํ้ามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
เฮโรดทรงสัง่ ให้ ตัด ศีรษะยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา (มธ 14:1-12; ลก
9:7-9)
14 ฝ่า ยกษั ตริย์ เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ (เพราะว่า พระนาม
ของพระองค์ได้เลื่องลือไป� แลวท
้ ่านตรัสว่า “ยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมาเป็น
ขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั ้นจึงทําการมหัศจรรย์ได้ � 15 แต่คนอื่
นว ่า “เป็น เอลี ยาห์� และคนอื่นๆว่า “เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนหนึ่ ง หรือ
เหมือน คน หนึ่ ง ใน พวก ศาสดา พยากรณ์ � 16 ฝ่าย เฮ โรด เมื่อ ทรง ได้ยน
ิ
แล้ว จึง ตรั สว ่า “คือ ยอห์น นั ้น เองที่ เราได้ ตัด ศีรษะเสีย ท่านได้ เป็น ขึ้น
มาจากความตาย� 17 ด้วยว่า เฮโรดได้ ใช้ คนไปจับ ยอห์น และล่ามโซ่ ขัง
คุก ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย สภรรยาฟี ลิ ปน ้ องชายของตน ด้วยเฮ
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โรดได้ รบ
ั นางนั ้น เป็น ภรรยาของตน 18 เพราะยอห์น ได้ เคยทูล เฮโรดว่า
“ท่านผิดพระราชบัญญัติที่รับภรรยาของน้ องชายมาเป็นภรรยาของตน�
19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่า
ไม่ ได้ 20 เพราะเฮโรดยํา เกรงยอห์น ด้วยรู ว่
้ า ท่านเป็น คนชอบธรรมและ
บริสุทธิ์ จึง ได้ ป้องกัน ท่านไว้ เมื่อ เฮโรดได้ยน
ิ คํา สัง่ สอนของท่านก็ ปฏิบัติ
21
ตามหลายสิง่ และยินดี รบ
ั ฟัง ท่าน ครัน
้ อยู่ มาวัน หนึ่ ง เป็น โอกาสดี คือ
เป็ นว ัน ฉลองวัน กําเนิ ด ของเฮโรด เฮโรดให้ จัดการเลี้ยงขุนนางกับ นาย
ทหารชัน
้ ผู้ ใหญ่ และคนสําคัญๆทัง้ ปวงในแคว้น กาลิ ลี 22 เมื่ อบ ุต รสาว
ของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรํา ทําให้เฮโรดและแขกทัง้ ปวงซึ่งเอนกาย
ลงอยู่ด้วยกันนั ้นชอบใจ กษั ตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั ้ นว่า “เธอจะขอสิง่
ใดจากเรา เราก็จะให้สิ่งนั ้นแก่เธอ� 23 และกษั ตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้
กับหญิงสาวนั ้นว่า “เธอจะขอสิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้สิ่งนั ้นแก่เธอจนถึง
ครึง่ ราชสมบัติ ของเรา� 24 หญิงสาวนั ้นจึงออกไปถามมารดาว่า “ฉั นจะ
ขอสิง่ ใดดี� มารดาจึงตอบว่า “จงขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิด�
25 ในทันใดนั ้นหญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “หม่อมฉั นขอศีรษะ
ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้ หม่อมฉั น เดีย
๋ วนี้ เพคะ� 26 กษั ตริย์
ทรงเป็น ทุกข์ นั ก แต่ เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็น แก่ หน
้า แขกทัง้ ปวงซึ่ง เอนกายลงอยู่ ด้วยกัน ก็ ปฏิเสธไม่ ได้ 27 ในขณะนั ้น กษั
ตริย์จึงรับสัง่ เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมา เพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะ
ยอห์นในคุก 28 เอาศีรษะของยอห์นใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั ้น หญิงสา
วนั ้ นก็เอาไปให้แก่ มารดาของตน 29 เมื่อสาวกของยอห์นรู้เหตุ แล้ว ก็ พา
กันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)
ฝ่ายอัครสาวกพากัน มาหาพระเยซู และได้ ทูล ถึง บรรดาการซึ่ง เขา
ได้ กระทํา และได้ สัง่ สอน 31 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลาย
จงไปหาทีเปล
่
ี่ วหยุดพักหายเหนื่ อยสักหน่ อยหนึ่ ง� เพราะว่ามีคนไป
ย
มาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้
30

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)
พระองค์ จึง เสด็จ ลงเรือก ับ สาวกไปยัง ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง 33 คนเป็
นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกําลังไป และมีหลายคนจําพระองค์ได้ จึง
พากั นว ิ่ งออกจากบ้านเมืองทัง้ ปวงไปถึ งก ่อน และพากัน เฝ้า พระองค์
34 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จากเรือ แล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น ประชาชนหมู่
ใหญ่ และพระองค์ ทรงสงสารเขา เพราะว่า เขาเป็น เหมือนฝูง แกะไม่ มี ผู้
เลี้ยง พระองค์ จึงเริม
่ สัง่ สอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ 35 เมื่อเวลา
ล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดาร
อาหาร นั ก และ บัดนี้ เวลา ก็ เย็น ลง มาก แล้ว 36 ขอ ให้ ประชาชน ไป เสีย
32
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เถิด เพื่อเขาจะได้ ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่ อยู่แถบนี้
เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลย� 37 แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่
าสาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูล พระองค์ ว่า “จะให้ พวก
ข้า พระองค์ ไปซื้อ อาหารสัก สองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั ให้ เขารับ ประทาน
38
หรือ� พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านมี ขนมปัง อยู่ กี่ ก้อน ไปดู ซิ
� เมื่อรู แล
้ ้วเขาจึงทูลว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว� 39 พระองค์
จึง ตรัสส ง
ั ่ พวกสาวกให้ จัด คนทัง้ ปวงให้ นั่ง รวมกั นที ่ หญ้า สดเป็น หมู่ ๆ
40 ประชาชนก็ได้นั ่งรวมกันเป็ นหมู่ๆ หมู่ละร้อยคนบ้าง ห้าสิบบ้าง 41 เมื่อ
พระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนน
ั ้ แล้ว ก็แหงนพระพักตร์
ดู ฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณ แล้วหักขนมปังนั ้นให้เหล่ าสาวกให้เขาแจกแก่
คนทัง้ ปวง และปลาสองตั วน ั น
้ พระองค์ ทรงแบ่ง ให้ทั่วก ัน ด้วย 42 เขาได้
43
กิ นอ ิ่มท ุกคน ส่วนเศษขนมปัง และปลาที่ เหลือ นั ้น เขาเก็บ ไว้ได้ ถึง สิบ
สองกระบุงเต็ม 44 และในจํานวนคนที่ ได้ รับประทานขนมปังนั ้น มี ผู้ชาย
ประมาณห้าพันคน
พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)
45 และทันใดนั ้น พระองค์ ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงในเรือ
ข้าม ไปยั งอ ีก ฟาก หนึ่ ง ถึง เมือง เบธ ไซ ดา ก่อน ส่วน พระองค์ ทรง รอ ส่ง
ประชาชนกลับ บ้าน 46 เมื่อ พระองค์ ทรงลาเขาทัง้ หลายแล้ วก ็ เสด็จ ขึ้น
ภูเขาเพื่อ อธิษฐานที่ นั ่น 47 เมื่อ คํ่า ลงแล้ว เรือ ของเหล่า สาวกอยู่ กลาง
ทะเล ส่วนพระองค์ อยู่ บนฝั่ งแต่ ผู้ เดียว 48 แล ้ว พระองค์ ทอดพระเนตร
เห็น เหล่า สาวกตี กรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครัน
้ เวลาสามยาม
เศษ พระองค์ จึงทรงดําเนิ นบนนํ้าทะเลไปยังเหล่าสาวก และทรงดําเนิ น
ดัง จะเลยเขาไป 49 เมื่อ เหล่า สาวกเห็น พระองค์ ทรงดําเนิ น บนทะเล เขา
สําคัญ ว่า ผี แล ้ว พากั นร ้ องอึง ไป 50 เพราะว่า ทุก คนเห็น พระองค์ แล้ว ก็
กลัว แต่ ในทันใดนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจเถิด คือ เราเอง
อย่ากลัวเลย� 51 พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือ แล้วลมก็เงียบลง
เหล่ าสาวกก็ ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือ ประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์
เรือ
่ งขนมปังนั ้นเขายังไม่เข้าใจ เพราะใจเขายังแข็งกระด้าง

พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)
53 ครัน
้ ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรือ ที่ แคว ้น เยนเนซาเรท 54 เมื่อ ขึ้น
จากเรือ แล้ว คนทัง้ ปวงก็ จํา พระองค์ ได้ ทันที 55 และเขารีบ ไปทัว่ ตลอด
แว่นแคว้นล้อมรอบ เริม
ิ ข่าว
่ เอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามมายังที่เขาได้ยน
ว่า พระองค์ อยู่ นั ้น 56 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปที่ ไหนๆ ไม่ ว่า ในหมู่ บ้าน ใน
ตําบล หรือในเมือง เขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนน ทูลอ้อนวอนขอ
พระองค์ โปรดให้คนเจ็บ ป่วยแตะต้องแต่ ชายฉลองพระองค์ และผู้ ใดได้
แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคน

มาระโก 7:1

77

7

ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
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ครัง้ นั ้น พวก ฟา ริ สี กับ พวก ธร รมา จาร ย์ บาง คน ซึ่ง ได้ มา จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม พากันมาหาพระองค์ 2 เมื่อเขาได้เห็นเหล่าสาวกของพระองค์
บางคนรับ ประทานอาหารด้วยมือ ที่ เป็น มลทิน คื อม ือ ที่ ไม่ ได้ ล้างก่อน
เขาก็ ถือว่า ผิด 3 เพราะว่า พวกฟาริสี กับ พวกยิ วท ัง้ สิน
้ ถือ ตามประเพณี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ว่า ถ้า มิ ได้ ล้างมือ ตามพิธีโดยเคร่งครัด เขาก็
ไม่ รับ ประทานอาหารเลย 4 และเมื่อ เขามาจากตลาด ถ้า มิ ได้ ล้างก่อน
เขาก็ ไม่ รับ ประทานอาหาร และธรรมเนี ย มอื่นๆอีก หลายอย่างเขาก็ ถือ
คือ ล้างถ้วย เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และโต๊ะ 5 พวกฟาริสี กับ พวก
ธรรมาจารย์ จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ทําไมพวกสาวกของท่านไม่ ดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ รับ ประทานอาหารโดย
มิ ได้ ล้างมือ เสี ยก ่อน� 6 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “อิส ยาห์ ได้ พยากรณ์
ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูก ตามที่ได้เขียนไว้ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้
เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา 7 เขา
นมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญั ติ ของมนุษย์ มา
อวดอ้างว่า เป็น พระดํารัส สอน� 8 เจ้ าทั้ง หลายละพระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า และกลับไปถือตามประเพณี ของมนุษย์ คือการล้างถ้วยเหยื
อก และสิ่ งอ่ น
ื ๆเช่น นี้ อี กหลายสิ่ง เจ้ าทั้ง หลายก็ ทํา อยู�
่ 9 พระองค์
ตรัสแก่เขาว่า “เหมาะจริงนะ ที่เจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งพระบัญญัติของ
พระเจ้า เพื่อจะได้ ถือตามประเพณี ของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้
สั่ง ไว้ ว่า ‘จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� และ ‘ผู้ ใดด่า แช่ งบ ิ
ดามารดา ผู้ นั้ น ต้องถูก ปรับ โทษถึง ตาย� 11 แต่ พวกเจ้า กลับ สอน
ว่า ‘ผู้ ใดจะกล่าวแก่ บิ ดามารดาว่า “สิ ่ง ใดของข้าพเจ้า ซึ่ง อาจเป็น
ประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่ง นั้ น เป็น โกระบัน� ’ แปลว่า เป็น ของถวายแล้ว
12 เจ้ าทั้ง หลายจึง ไม่ อนุ ญาตให้ ผู้ นั้ น ทํา สิ่ง ใดต่อ ไป เป็ นที ่ ชว
่ ยบํา รุ
งบ ิ ดามารดาของตน 13 เจ้ าทั้ง หลายจึง ทําให้ พระวจนะของพระเจ้า
เป็น หมัน ไปด้วยประเพณี ของพวกท่านซึ่ง พวกท่านได้ สอนไว้ และสิ่
งอ่ น
ื ๆเช่น นี้ อี กหลายสิ่ง เจ้ าทั้ง หลายก็ ทํา อยู�
่ 14 แล ้ว เมื่อ พระองค์
ได้ ทรงเรียกประชาชนทัง้ หลายเข้ามาก็ ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจง
ฟังเราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะ
กระทํา ให้ มนุษย์ เป็น มลทิน ได้ แต่ สิ ่ง ซึ่ง ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ
่ง นั้ น แหละกระทํา ให้ มนุษย์ เป็น มลทิน 16 ใครมี หู ฟังได้ จงฟัง เถิด�
17 ครัน
้ พระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปในเรือนพ้นประชาชนแล้ว เหล่ าสาวกของ
พระองค์ ก็ได้ ทูล ถามพระองค์ ถึง คํา อุปมานั ้น 18 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขา
ว่า “ถึง ท่านทั้ง หลายก็ ยง
ั ไม่ เข ้า ใจหรือ ท่านยัง ไม่ เห ็น หรือ ว่า สิ่ง ใดๆ
แต่ ภายนอกที่ เข ้า ไปภายในมนุษย์ จะกระทํา ให้ มนุษย์ เป็น มลทิน ไม่
1
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ได้ 19 เพราะว่า สิ่ง นั้ นม ิ ได้ เข ้า ในใจ แต่ ลงไปในท้องแล้ วก ็ ถ่ายออก
ลงส้วมไป ทําให้ อาหารทุก อย่างปราศจากมลทิน� 20 พระองค์ ตรัสว
่า “สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่งนั้ นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน
21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การ
ล่วงประเวณี การผิด ผัว ผิด เมีย การฆาตกรรม 22 การลัก ขโมย การ
โลภ ความ ชั่ว การ ล่อลวง เขา ราคะ ตัณหา อิจฉา ตา ร้อน การ หมิ่น
ประมาท ความเย่อ หยิ่ง ความโฉด 23 สารพัด การชั่ วน ี้ เก ิ ดมาจาก
ภายใน และทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
ทรงรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง (มธ 15:21-28)
พระองค์ จึง ทรงลุก ขึ้น จากที่ นั่น ไปยัง เขตแดนเมืองไทระและเมือง
ไซดอน แล ้ว เข้าไปในเรือนแห่ง หนึ่ ง ประสงค์ จะมิ ให้ ผู้ ใดรู ้ แต่ พระองค์
จะซ่อนอยู่มิได้ 25 เพราะผู้หญิงคนหนึ่ งซึ่ งมีลูกสาวที่ มี ผีโสโครกสิง เมื่อ
ได้ยน
ิ ข่าวถึง พระองค์ ก็ มากราบลงที่ พระบาทของพระองค์ 26 ผู้ หญิง นั ้น
เป็น ชาวกรีก ชาติ ซี เรียฟี นิ เซ ีย และนางทูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ขับ ผี
ออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซู ตรัสแก่นางนั ้ นว่า “ให้พวกลูกก
ิ นอ ่ม
ิ เสี ยก ่อน เพราะว่า ซึ่ง จะเอาอาหารของลูกโยนให้ แก่ สุนัข ก็ ไม่
ควร� 28 แต่นางทูลตอบพระองค์ว่า “จรงด
ิ ้วย พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่
อยู่ใต้ โต๊ะนั ้นย่อมกินเดนอาหารของลูก� 29 แล้วพระองค์ ตรัสแก่ นางว่า
“เพราะเหตุ ถ้อยคํา นี้ จงกลับ ไปเถิด ผี ออกจากลูกสาวของเจ้า แล้ว�
30 ฝ่ายหญิง นั ้น เมื่อ ไปยัง เรือนของตน ได้ เห ็น ลูก นอนอยู่ บนที่ นอน และ
ทราบว่าผีออกแล้ว
24

ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
31 ต่อ มา พระองค์ จึง เสด็จ จาก เขตแดน เมือง ไท ระ และ เมือง ไซ ดอน
ดําเนิ น ตาม ทาง แคว้น ทศ บุ รี มาย ัง ทะเล กา ลิ ลี 32 เขา พา ชาย หู หนวก
พูด ติด อ่างคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ แล ้ วท ูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ ทรง
วางพระหัตถ์บนคนนั ้น 33 พระองค์จึงทรงนําคนนั ้นออกจากประชาชนไป
อยู่ ต่างหาก ทรงเอานิว
้ พระหัตถ์ ยอนเข้า ที่ หู ของชายผู้ นั ้น และทรงบ้วน
นํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์ จิ ้มแตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล้วพระองค์ ทรงแหงนพระ
พักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั ้นว่า “เอฟฟาธา� แปล
ว่า “จงเปิด ออก� 35 แล ้ว ในทันใดนั ้น หู คนนั ้ นก ็ ปกติ สิ ่ง ที่ ขั ดล น
ิ้ นั ้ นก
36
็ หลุด และเขาพูด ได้ ชัด พระองค์ ทรงห้ามปรามคนทัง้ หลายมิ ให้ แจ ้ง
ความนี้ แก่ ผู้ ใดเลย แต่ พระองค์ ยิง่ ทรงห้ามปรามพวกเขา เขาก็ ยงิ่ เล่า
ลือ ไปมาก 37 พวกเขาก็ ประหลาดใจเหลือ เกิน พู ดก ั นว ่า “พระองค์ ทรง
กระทําล้วนแต่ดีทัง้ นั ้น ทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้�
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ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)
คราวนั ้น เมื่อ ฝูง ชนพากัน มามากมายและไม่ มี อาหารกิน พระเยซู
จึง ทรงเรียกเหล่า สาวกของพระองค์ มาตรัส แก่ เขาว่า 2 “เราสงสารคน
เหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้ สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกิน
3 ถ้า เราจะให้ เขากลับ ไปบ้านเมื่อ ยัง อดอาหารอยู่ เขาจะหิวโหยสิ้น
แรงตามทาง เพราะว่า บางคนมาไกล� 4 เหล่ าสาวกของพระองค์ จึง
ทูลตอบพระองค์ว่า “ในถิน
ิ่ ได้ที่ไหน
่ ทุรกันดารนี้ จะหาอาหารให้เขากินอม
5
� พระองค์ ตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีขนมปังกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มี
เจ ็ ดก ้อน� 6 พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ ประชาชนให้ นั่ง ลงที่ พื้น ดิน แล ้ว ทรงรับ
ขนมปัง เจ็ ดก ้อนนั ้น ทรงขอบพระคุ ณ แล ้ว จึง ทรงหัก ส่ง ให้ เหล่ าสาวก
ให้เขาแจก เหล่ าสาวกจึง แจกให้ประชาชน 7 และเขามี ปลาเล็กๆอยู่ บ้าง
พระองค์ จึง ขอบพระคุ ณ แล ้ว สัง่ ให้ เอาปลานั ้น แจกด้วย 8 คนทัง้ ปวงได้
รับประทานจนอิม
่ และเศษอาหารที่เหลือนั ้นเขาเก็บได้เจ็ดกระบุง 9 คนที่
รับประทานนั ้นมีประมาณสี่พัน แล้วพระองค์ตรัสสัง่ ให้เขาไป
1

พวกฟาริสี ทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคํา อุปมาเกี่ยวกับ เชื้อขนม
(มธ 16:1-12)
10 ในทันใดนั ้น พระองค์ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์ มาถึง
เขตเมืองดาลมานูธา 11 พวกฟาริสี ออกมาและเริม
่ โต้ เถียงกับ พระองค์
ขอพระองค์ แสดงหมายสําคัญ จากฟ้า สวรรค์ หมายจะทดลองพระองค์
12 พระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่า “คนยุคนีแ
้ สวงหาหมายสําคัญ
ทําไม เราบอกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่า จะไม่โปรดให้หมายสําคัญ
แก่ คนยุ คน �
ี้ 13 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปจากเขา และลงเรือ ข้ามฟากไป
อีก 14 ฝ่ายเหล่า สาวกลืม เอาขนมปัง ไป และในเรือ เขามี ขนมปัง อยู่ ก้อน
เดียวเท่านั ้น 15 พระองค์ ทรงกําชับ เหล่า สาวกว่า “จงสังเกตและระวัง
เชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดี� 16 เหล่ าสาวกจึงปรึกษา
กันว่า “เพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปัง� 17 เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่
เขาว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านจึง ปรึกษากัน และกัน ถึง เรื่องไม่ มี ขนมปัง
ท่านยังไม่รูและไม่
้
เข้าใจหรือ ใจของท่านยังแข็งกระด้างหรือ 18 มีตา
แล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทั้งหลายจําไม่ได้หรือ
19 เมื่อเราหักขนมปังห้าก้อนให้แก่คนห้าพันคนนั้ น ท่านทั้งหลายเก็บ
เศษทีเ่ หลือนั้ นได้กีกระบุ
่
ง� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ได้สิบสองกระบุง�
20 “เมื่อ แจกขนมปัง เจ็ดก ้อนให้ แก่ คนสี่พัน คนนั้ น ท่านทั้ง หลายเก็บ
เศษที่เหลือได้กี่กระบุง� เขาทูลตอบว่า “ได้เจ็ดกระบุง� 21 พระองค์จึง
ตรัสแก่เขาว่า “เป็นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ�
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา
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22 พระองค์ จึง ไปยัง เมืองเบธไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ ง มาหา
พระองค์ ทูล อ้อนวอนขอพระองค์ ให้ โปรดถูก ต้องคนนั ้น 23 พระองค์ ได้
ทรงจู งม ือ คนตาบอดออกไปนอกเมือง เมื่อ ได้ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ตา
คนนั ้น และวางพระหัตถ์ บนเขาแล้ว พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า เขาเห็น
สิง่ ใดบ้างหรือ ไม่ 24 คนนั ้น เงยหน้า ดู แล ้ วท ูล ว่า “ข้า พระองค์ แลเห็น คน
เหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา� 25 พระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีก แล
้ว ให้ เขาเงยหน้า ดู และตาของเขาก็ หายเป็น ปกติ แลเห็น คนทัง้ หลายได้
ชัดเจน 26 พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ คนนั ้น ให้ กล ับ ตรงไปยั งบ ้า นของตน แล ้
วกําชับว่า “อย่าเข้าไปในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมืองนั้ นฟังเลย�

การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)
ออกไปยังเมืองต่างๆใน
แขวงซี ซารียา ฟี ลิ ป ปี เมื่อ อยู่ ตามทางนั ้น พระองค์ ตรัส ถามเหล่า สาวก
ว่า “คนทั้งหลายพู ดกันว่าเราเป็นผู้ใด� 28 เขาทูลตอบว่า “เขาว่าเป็น
ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มา แต่ บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่นว ่า เป็น คน
หนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ � 29 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ฝ่ายพวก
ท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใด� เปโตรทูลตอบพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็น
พระคริสต์� 30 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเหล่า สาวกไม่ ให้ บอกผู้ ใดถึง
พระองค์ 31 พระองค์จึงทรงเริม
่ กล่าวสอนสาวกว่า บุตรมนุษย์จะต้องทน
ทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้ใหญ่ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมา
จารย์จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ จะต้องถูกประหารชีวต
ิ แต่ ในวันที
32
่ สามพระองค์ จะทรงเป็น ขึ้น มาใหม่ คํา เหล่า นี้ พระองค์ ตรัสอย ่างเปิด
เผย ฝ่ายเปโตรจึง จับ พระองค์ แล ้วเริมท
่ ูล ห้ามพระองค์ 33 พระองค์ จึง
ทรงหัน พระพักตร์ดู เหล่ าสาวกของพระองค์ แล ้ว ทรงติ เปโตรว่า “อ้าย
ซาตาน จงถอยไปข้างหลัง เรา เพราะเจ้า มิ ได้ คิด ตามพระดําริ ของ
พระเจ้า แต่ตามความคิดของมนุษย์�
27 พระเยซูได้เสด็จกับเหล่าสาวกของพระองค์

ยอม แบก กาง เขน หรื อม ี ความ ละอาย ใน การ ติดตาม พระ เยซู (มธ
16:24-27; ลก 9:23-26)
34 และเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกของพระองค์
ให้ เข ้า มา แล้ว จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ถ้า ผู้ ใด ใคร่ จะ ตาม เรา มา ให้ ผู้ นั้ น
เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 35 เพราะ
ว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั้ นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ เพราะ
เห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ ผู้นั้ นจะได้ชีวิตรอด 36 เพราะถ้าผู้ใดจะ
ได้ สิ ่ง ของสิ้น ทั้ง โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของตน ผู้ นั้ น จะได้
ประโยชน์ อะไร 37 เพราะว่า ผู้ น้ั น จะนํา อะไรไปแลกเอาจิต วิญญาณ
ของตนกลับ คืน มา 38 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ผู้ ใดมี ความอายเพราะเราและ
ถ้อยคําของเราในชั่วอายุนี้ ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณี และการ
ผิดบาป บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้ น ในเวลาเมื่อพระองค์
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จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดาของพระองค์ และด้วยเหล่าทูต
สวรรค์ผูบ
้ ริสุทธิ�
์

9
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
พระองค์ ยัง ตรัส แก่ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า
ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่ ที่ นี่ มี บางคนที่ จะไม่ รู ้รสความตายจนกว่า จะได้
เห ็ นอาณาจักรของพระเจ้า มาด้วยฤทธานุ ภาพ � 2 ครัน
้ ล่วงไปได้ หก
วัน แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์ นขึ้ นภู เขาสูง แต่ ลําพัง
แล ้ว พระกายของพระองค์ ก็ เปล ี่ยนไปต่อ หน้า เขา 3 และฉลองพระองค์
ก็ ส่องประกายขาวดุจ หิ มะ จะหาช่างฟอกผ้า ทัว่ แผ่น ดิน โลกฟอกให้ ขา
วอย่างนั ้ นก ็ ไม่ ได้ 4 แล ้ว เอลี ยาห์ กับ โมเสสก็ ปรากฏแก่ พวกสาวกเหล่า
นั ้น และเฝ้าสนทนากับพระเยซู 5 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ที่ นี่ ก็ดี ให้พวกข้า พระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับ
พระองค์ หลังหนึ่ ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอลี ยาห์หลังหนึ่ ง� 6 ที่
เปโตรพูดอย่างนั ้นกเ็ พราะไม่รูจะว่
้
าอย่างไร ด้วยเขาทัง้ หลายกําลังกลัวน
7
ัก แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว่า
“ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด� 8 ทันใดนั ้น เมื่อสาวกแล
ดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใด เห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขา 9 เมื่อกําลังลงมาจากภู
เขา พระองค์ ตรัสกําชับเหล่าสาวกไม่ ให้นําสิง่ ที่ ได้ เห็นนั ้นไปบอกแก่ ผู้ใด
เลย จนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 10 เหตุการณ์ นั ้นเหล่า
สาวกก็ เก ็ บงํา ไว้ แต่ ซัก ถามกั นว ่า ที่ ตรัสว ่า จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย
นั ้น จะหมายความว่าอย่างไร 11 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวก
ธรรมาจารย์ จึง ว่า เอลี ยาห์ จะต้องมาก่อน� 12 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า
“เอลียาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิม อนึ่ งม
ี คํา เขียนไว้ อย่างไรถึ งบ ุ ตรมนุษย์ ว่า พระองค์ จะต้องทนทุกข์ เวทนา
หลายประการ และคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์เสีย 13 แต่เราบอกแก่
ท่านทั้ง หลายว่า เอลี ยาห์น้ั น ได้ มาแล้ว และซึ่งเขาใคร่จะทํา แก่ ท่าน
อย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ตามทีมี
่ คําเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน�
1

อัครสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก 9:37-42)
ก็ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนเป็
นอันมากอยูล
่ ้อมรอบเขา และพวกธรรมาจารย์กําลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่
15 ในทันใดนั ้น เมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนั ก จึงวิง
่
เข้ามาเคารพพระองค์ 16 พระองค์จึงตรัสถามพวกธรรมาจารย์ว่า “ท่าน
ซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใด� 17 มีคนหนึ่ งในหมู่ประชาชน
ทูลตอบว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ ได้ พาบุตรชายของข้าพระองค์ มา
หาพระองค์ เพราะผีใบ้เข้าสิง 18 ผีพาเขาไปที่ ไหนๆก็ ทําให้ล้มชักดน
ิ้ ไป มี
14 เมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวก
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อาการนํ้าลายฟูมปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วกอ่
็ อนระโหย ข้าพระองค์
ได้ ขอเหล่า สาวกของพระองค์ ให้ขับ ผี นั้น ออกเสีย แต่ เขาขับ ให้ออกไม่ ได้
� 19 พระองค์ จึง ตรัส แก่ คนนั ้ นว ่า “โอ คนในยุค ที่ ขาดความเชื่อ เรา
จะต้องอยู่ กับ เจ้า นานเท่าใด เราจะต้องอดทนกับ เจ้า นานเท่าใด จง
พาเด็ก นั้ น มาหาเราเถิด� 20 เขาก็ พาเด็ก นั ้น มาหาพระองค์ และเมื่อ
เห็น พระองค์ แล้ว ในทันใดนั ้น ผี นั้น จึง ทํา ให้ เขาชั กล ้ มลงกลิง้ เกลือกที่
ดิน มีน ้าํ ลายฟูม ปาก 21 พระองค์ จึง ตรัส ถามบิ ดาน ั ้ นว ่า “เป็น อย่างนี้
มานานสัก เท่าไร� บิ ดาทูล ตอบว่า “ตัง้ แต่ เป็น เด็ก เล็กๆมา 22 และผี ก็
ทําให้เด็กตกในไฟและในนํ้าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าพระองค์
สามารถทําได้ ขอโปรดกรุ ณาและช่วยเราเถิด� 23 พระเยซู จึง ตรัส แก่ บิ
ดาน ั ้ นว ่า “ถ้า ท่านเชื่อ ได้ ใครเชื่ อก ็ ทําให้ ได้ ทุก สิ่ง � 24 ทันใดนั ้น บิ
ดาของเด็ กก ็ รอ
้ งทู ลด ้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้า พระองค์ เชื่อ พระองค์ เจ้าข้า
ที่ ข้าพระองค์ ยงั ขาดความเชื่อนั ้น ขอพระองค์ ทรงโปรดช่วยให้เชื่อเถิด�
25 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นประชาชนกําลังวิง
่ เข้ามา พระองค์ตรัส
สําทับ ผี โสโครกนั ้ นว ่า “อ้ายผี ใบ้ หู หนวก เราสั่ง เจ้า ให้ ออกมาจากเขา
อย่าได้ กลับเข้าสิงเขาอีกเลย� 26 ผีนั ้นจึงร้องอื้ออึงทําให้เด็กนั ้นชักด
ิน
ิ่ เหมือนคนตาย จนมี หลาย
้ เป็ นอ ัน มาก แล้ว ก็ ออกมา เด็ก นั ้ นก ็ แน่ น ง
คนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว� 27 แต่ พระเยซู ทรงจับ มือ พยุง เด็ก นั ้น เด็ก นั ้
นก็ยน
ื ขึ้น 28 เมื่อพระองค์ เสด็จเข้าในเรือนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์
มาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออก
ไม่ได้� 29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้ จะขับให้ออกไม่ได้เลย เว้น
แต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน พระชนม์
(มธ 17:22-23; ลก 9:43-45)
30 พระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่ นั ่น ดําเนิ นไปในแคว้นกาลิ ลี
แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู ้ 31 ด้วยว่าพระองค์ตรัสพรํา่ สอนสาวก
ของพระองค์ ว่า “บุ ตรมนุษย์ จะต้องถูก มอบไว้ ในเงื้อมมือ ของคนทั้ง
หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อประหารแล้ว ในวันที่สามท่าน
จะเป็น ขึ้น มาใหม่� 32 แต่ ถ้อยคํา นี้ เหล่ าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน
้ จะทูล
ถามพระองค์ก็เกรงใจ
สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
พระองค์ จึง เสด็จ มายัง เมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อ เข้าไปในเรือน
แล้ว พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า “เมื่อมาตามทางนั้ น ท่านทั้งหลาย
ได้โต้แย้งกันด้วยข้อความอันใด� 34 เหล่ าสาวกก็นิ่งอยู่ เพราะเมื่อมา
ตามทางนั ้น เขาได้ เถียงกั นว ่า คนไหนจะเป็น ใหญ่ กว่า กัน 35 พระองค์ ได้
ประทั บน ัง่ แล ้ว ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนนั ้น มาตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใด
ใคร่ จะได้ เป็น คนต้น ก็ ให้ ผู้ นั้ น เป็น คนท้ายสุด และเป็น ผู้ รับ ใช้ ของ
33
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คนทั้งปวง� 36 พระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่ งมาให้ยน
ื ท่ามกลาง
37
เหล่าสาวก แล้วทรงอุม
้ เด็กนั ้นไว้ ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “ถ้าผูใ้ ดจะรับ
เด็กเล็กๆเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผูนั
้ ้ นกร็ บ
ั เรา และผูใ้ ดได้รบ
ั เรา
ผูนั
้ ้ นก็มิใช่รับเรา แต่รับพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา�
ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
ยอห์น จึง ทูล พระองค์ ว่า “พระ อาจารย์ เจ้าข้า พวก ข้า พระองค์ ได้
เห ็น คน หนึ่ ง ขับ ผี ออก โดย พระนาม ของ พระองค์ ซึ่ง คน นั ้ นม ิ ได้ ตามพ
วกเรามา และพวกข้า พระองค์ ได้ ห้ามเขา เพราะเขามิ ได้ ตามพวกเรา
มา� 39 พระ เยซู จึง ตรั สว ่า “อย่า ห้าม เขา เลย เพราะ ว่า ไม่ มี ผู้ ใด จะ
กระทํา การอัศจรรย์ ในนามของเรา แล ้ วอ ีก ประเดีย
๋ วหนึ่ ง อาจกลับ
พูดประณามเรา 40 เพราะผูใ้ ดไม่เป็นฝ่ายต่อสูเรา
้
ผูนั
้ ้ นกเ็ ป็นฝ่ายเรา
แล้ว 41 เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผูใดจะเอานํ
้
้ าถ้วยหนึ่ งให้
พวกท่านดื่ม ในนามของเรา เพราะท่านทั้ง หลายเป็น ฝ่ายพระคริสต์
ผูนั
้ ้ นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้
38

ทรงเตือนถึงนรก

42 แต่ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่เชื่อในเราให้หลงผิด

ถ้า
เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ั นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่า 43 และถ้ามือ
ของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้
วนยังดก
ี ว่ามีสองมือและต้องตกนรกในไฟทีไม่
่ มวั
ี นดับ 44 ในทีน
่ ้ั นตัว
หนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 45 ถ้าเท้าของท่านทําให้ท่านหลง
ผิด จงตั ดมันทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าสอง
เท้า และต้องถูก ทิ้ง ลงในนรกในไฟที่ ไม่มี วันดับ 46 ในที่ น้ั น ตัว หนอน
ก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 47 ถ้าตาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จง
ควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียว
ยังดีกว่ามีสองตา และต้องถูกทิ้งในไฟนรก 48 ในที่น้ั นตัวหนอนก็ไม่
ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 49 ด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกชําระด้วยไฟ
และเครื่องบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชําระด้วยเกลือ 50 เกลือเป็นของดี
แต่ ถ้า เกลือ หมดรสเค็ม แล้ว จะทําให้ กล ับเค็มอ ี กอย่างไรได้ ท่านทั้ง
หลายจงมีเกลือในตัว และจงอยูส
่ งบสุขซึ่งกันและกัน�

10
คํา บัญชาของพระเยซู เก ี่ย วกับ การหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; 19:1-9;
ลก 16:18; 1 คร 7:10-15)
1 ฝ่ายพระองค์ ได้ ทรงลุก ขึ้น เสด็จ จากที่ นั ่น เข ้า ในเขตแดนแคว้น ยู
เดีย ไปตามทางแม่น้ํา จอร์แดนฟากข้างโน้ น และประชาชนพากัน มาหา
พระองค์ อีก พระองค์ จึง ตรัสส ง
ั ่ สอนเขาอีก ตามที่ พระองค์ ทรงเคยสอน
นั ้น 2 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า “ผู้ ชายจะหย่า
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ภรรยาของตนเป็นการถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 3 พระองค์
ตรัส ถาม เขา ว่า “โมเสส ได้ บัญญัติ ไว้ ว่า อย่างไร� 4 เขา ทูล ตอบ ว่า
“โมเสสอนุญาตให้ทําหนั งสือหย่าภรรยาแล้วกห
็ ย่าให้� 5 พระเยซูจึงตรัส
ตอบเขาว่า “โมเสสได้ เข ีย นข้ อบ ังคั บน ้น
ั เพราะเหตุ ใจพวกเจ้า แข็ง
กระด้าง 6 แต่ ตั้งแต่ เดิม สร้างโลก ‘พระเจ้า ได้ ทรงสร้างพวกเขาให้
เป็นชายและหญิง 7 เพราะเหตุนี้ผูชายจะจากบิ
้
ดามารดาของเขา จะ
8
ไปผูกพันอยูก
่ ับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� เขา
จึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ ออันเดียวกัน 9 เหตุฉะนั้ น ซึ่งพระเจ้า
ได้ ทรงผูก พั นก ัน แล้ว อย่า ให้ มนุษย์ ทําให้ พรากจากกัน เลย� 10 เมื่อ
เข้าไปในเรือนแล้ว เหล่า สาวกของพระองค์ ทูล ถามพระองค์ อี กถึง เรือ
่ ง
นั ้น 11 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล ้ว ไปมี
ภรรยาใหม่ ผู้นั้ นก็ได้ ผิดประเวณี ต่อเธอ 12 และถ้าหญิงจะหย่าสามี
ของตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั้ นก็ผิดประเวณี �
จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา (มธ 19:13-15; ลก 18:15-17)
ขณะนั ้น เขาพาเด็ก เล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อ จะให้ พระองค์ ทรงถูก
ต้องตัวเด็กนั ้น แต่เหล่ าสาวกก็หา้ มปรามคนที่ พาเด็กมานั ้น 14 เมื่อพระ
เยซูทอดพระเนตรเห็นดังนั ้นกไม่
็ พอพระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “จง
ยอมให้ เด็ก เล็กๆเข้า มาหาเรา อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า อาณาจักร
ของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั้ น 15 เราบอกความจริง
แก่ ท่านทั้งหลายว่า ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดมิได้ รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือน
เด็กเล็กๆ ผู้นั้ นจะเข้าในอาณาจักรน้น
ั ไม่ได้ � 16 แล้วพระองค์ ทรงอุม
้
เด็กเล็กๆเหล่านั ้น วางพระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้
13

เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)

17 เมื่อพระองค์ กําลังเสด็จออกไปตามทาง

มีคนหนึ่ งวิง่ มาหาพระองค์
คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทํา
ประการใดจึง จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� 18 พระเยซู ตรัส ถามคนนั ้ นว
่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ เว้น แต่ พระเจ้า
องค์ เดียว 19 ท่านรู ้ จัก พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว
เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ อย่า ฉ้ อ เขา
จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� ” 20 คนนั ้น จึง ทูล ตอบพระองค์
ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มา�
21 พระเยซู ทรงเพ่ งด ู คนนั ้น ก็ ทรงรัก เขา แล ้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง
ขาดอยู่ สิ ่ง หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง ท่านมี อยู่ แจกจ่ายให้ คน
อนาถา แลวท
้ ่านจะมีทรัพย์สมบัตในสวรรค์
ิ
แล้วจงแบกกางเขน และ
ตามเรามา� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ คํานั ้ นก็เสียใจ แล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะ
เขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
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คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ

23 พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์

ว่า “คนมั่งมี จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากนั กหนา� 24 เหล่
าสาวกก็ ประหลาดใจด้วยคํา ตรัส ของพระองค์ และพระเยซู ตรัส แก่ เขา
อี กว่า “ลูก เอ๋ย คนที ่ วางใจ ใน ทรัพย์ สมบัติ จะเข้ า ใน อาณาจักร ของ
พระเจ้า ก็ยากนั กหนา 25 ตั วอ ูฐ จะลอดรู เข ็ มก็งา
่ ยกว่า คนมั่ งม ี จะเข้
26
าในอาณาจักรของพระเจ้า�
เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจยิง่ นั ก จึง พู
ดก ั นว ่า “ถ้า อย่างนั ้น ใครจะรอดได้� 27 พระเยซู ทอดพระเนตรเหล่า สา
วกแล้ว ตรัสว ่า “ฝ่ายมนุษย์ ยอ
่ มเป็น ไปไม่ ได้ แต่ ไม่ เป็น แบบนั้ นก ับ
พระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า ทรงกระทํา ให้ เป็น ไปได้ ทุก สิ่ง � 28 ฝ่ายเป
โตรจึง เริมท
่ ูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละสิง่ สารพัด
และได้ติดตามพระองค์มา� 29 พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริง
แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ สละบ้าน หรือ พี่ น้องชายหญิง หรือบ ิ ดามารดา
หรือ ภรรยา หรื อบ ุตร หรือ ที่ ดิน เพราะเห็น แก่ เราและข่าวประเสริฐ
นั้ น 30 ในเวลานี้ ผู้ นั้ น จะได้ รบ
ั ตอบแทนร้อยเท่า คื อบ ้าน พี่ น้ องชาย
หญิง มารดา บุตรและที่ดิน ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้า
จะได้ชีวิตนริ น
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคนทีเ่ ป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคน
สุดท้าย และทีเ่ ป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�
ทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู (มธ
20:17-19; ลก 18:31-33)
32 เมื่อกําลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็เสด็จนําหน้า
เขา ฝ่าย เหล่า สาวก ก็ พา กัน คิด ประหลาด ใจ และ ขณะ ที่ เขา ตาม มา ก็
หวาดกลัว พระองค์จึงทรงเรียกสาวกสิบสองคนอีก แล้วเริม
่ ตรัสสําแดง
ให้เขาทราบถึงเหตุ การณ์ ซึ่งจะเกิดแก่ พระองค์ นั ้น 33 ว่า “ดู เถิด เราทั้ง
หลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวก
ปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า นั้ น จะปรับ โทษท่าน
ถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติ 34 คนต่างชาตินั้ นจะเยาะ
เย้ยท่าน จะเฆีย
่ นตีท่าน จะถ่มน้ า
ํ ลายรดท่าน และจะฆ่าท่านเสีย และ
วันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
ฝ่ายยากอบกับ ยอห์น บุ ตรชายของเศเบดี เข ้า มาทูล พระองค์ ว่า
“พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ สองปรารถนาจะขอให้ พระองค์ ทรง
กระทํา ตามคําขอของข้า พระองค์� 36 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่าน
ทั้งสองปรารถนาจะให้เราทําสิ่งใดให้ท่าน� 37 เขาจึงทูลตอบพระองค์
ว่า “เมื่อ พระองค์ จะ ทรง สง่า ราศี นั ้น ขอ ให้ ข้า พระองค์ นั ่ง ที่ เบื้อง ขวา
พระหัตถ์ คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์ คนหนึ่ ง� 38 พระเยซู จึง ตรัส แก่ เขา
ว่า “ที่ท่านขอนั้ นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่มน้ันท่านจะดื่มได้หรือ
35
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และบัพ ติศ มานั้ น ซึ่ง เราจะรับ ท่านจะรับ ได้ หรือ � 39 เขาทัง้ สองทูล
ตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า� พระเยซู จึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วยซึ่งเรา
ดื่ มท่านจะดื่มก็จริง และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับก็จริง
40 แต่ ที่จะนั่ งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้ น ไม่ใช่พนักงานของเรา
ที่ จะจัด ให้ แต่ ได้ ทรงเตรียมไว้ สา
ํ หรับ ผู้ ใดก็ จะให้ แก่ ผู้ นั้ น � 41 เมื่อ
สาวกสิบ คนได้ยน
ิ แล้ว ก็ เริม
่ มี ความขุ่น เคืองยากอบและยอห์น 42 พระ
เยซู จึง ทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายรู อยู
้ ่ว่า ผู้
ที่นั บว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ใหญ่
43
ทั้ง หลายก็ใช้ อํานาจบังคับ
แต่ ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั้ น ไม่ ถ้า
ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น ใหญ่ ในพวกท่าน ผู้ นั้ น จะต้องเป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ท่าน
ทั้งหลาย 44 และถ้าผู้ใดใคร่จะได้ เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้ นจะต้องเป็นผู้
รับ ใช้ ของคนทั้ง ปวง 45 เพราะว่า บุตรมนุษย์ มิได้ มาเพื่อ รับ การปรน
นิ บั ติ แต่ มาเพื่อ จะปรนนิ บั ติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้ เป็น ค่า ไถ่
สําหรับคนเป็นอันมาก�
คนตาบอดชื่อ บารทิ เมอัส ได้ รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 20:29-34; ลก
18:35-43)
46 ฝ่ายพระเยซู กับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค และเมื่อพระองค์เสด็จ
ออกจากเมืองเยรี โคก ับ พวกสาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอ ัน
มาก มี คนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อ บารทิ เมอัส ซึ่ง เป็น บุตรชายของทิ เมอัส
นั ่ง ขอทานอยู่ ที่ ริม หนทาง 47 เมื่อ คนนั ้น ได้ ยิ นว ่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
เสด็จมา จึงเริม
่ ร้องเสียงดังว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตา
ข้า พระองค์ เถิด � 48 มี หลายคนห้ามเขาให้ เขานิ่ ง เสีย แต่ เขายิง่ ร้องเสีย
งดังขึ้นว่า “บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 49 พระเยซู
ทรงหยุด ประทับ ยืน อยู่ แล ้วตรัสส ง
ั ่ ให้ เรียกคนนั ้น มา เขาจึง เรียกคนตา
บอดนั ้ นว ่า แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจและลุก ขึ้น เถิด พระองค์ ทรงเรียกเจ้า�
50 คนนั ้ นก ็ ทิง
้ ผ้าห่มเสี ยลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระเยซู จึงตรัสถามเขา
ว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรแก่เจ้า� คนตาบอดนั ้นทูลพระองค์
ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้� 52 พระเยซูตรัส
แก่เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายปกติแล้ว
� ในทันใดนั ้นคนตาบอดนั ้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซูไป

11
การเสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชย
ั (ศคย 9:9; มธ 21:1-9;
ลก 19:29-38; ยน 12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี
และ หมู่ บ้าน เบ ธานี เชิง ภูเขา มะกอก เทศ พระองค์ ทรง ใช้ สาวก สอง คน
2 สัง
่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า ท่าน ครัน
้ เข้าไปแล้วใน
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ทันใดนั้ นจะพบลูกลาตัวหนึ่ งผูกอยู่ ทียั
่ งไม่มีใครขึ้นขีเลย
่
จงแก้มันจูง
3
มาเถิด ถ้าผู้ใดถามท่านว่า ‘ท่านทําอย่างนี้ ทําไม� จงบอกว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ ลูกลานี้ และประเดีย
๋ วพระองค์ จะส่งกลับ
4
คืน มาให้ที่นี่� สาวกสองคนนั ้นจึงไป แล้วพบลูกลาตั วนน
ั ้ ผูกอยู่นอก
5
ประตู ที่ สี่ แยก เขาจึง แก้ มัน บางคนซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่น ถามเขาว่า “แก้ ลูก
ลานั ้นทําไม� 6 สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสัง่ ของพระเยซู แล้วเขาก็ยอม
ให้ เอาไป 7 สาวกจึง จูง ลูก ลามาถึง พระเยซู แล ้ว เอาเสื้อผ้า ของตนปู ลง
บนหลังลา แล้วพระองค์ จึง ทรงลานั ้น 8 มี คนเป็ นอันมากเอาเสื้อผ้า ของ
ตนปูลงตามถนนหนทาง และคนอื่นก็ตัดกง
ิ่ ไม้จากต้นไม้มาปูลงตามทาง
9
นั ้น ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้า กับผู้ที่ตามมาข้างหลัง ก็โห่ร้องว่า “โฮซัน
นา ขอให้ พระองค์ ผู้ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระ
เจริญ 10 ความสุข สวั สด ิ์ มงคลจงมี แก่ อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ
ของเรา ที่มาตัง้ อยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนาในที่สูงสุด
� 11 พระเยซู ก็ เสด็จ เข้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม และเข้าไปในพระวิหาร เมื่อ ทอด
พระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงแล้วเวลาก็ จวนคํ่า จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานี
กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)

ครั ้นร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ สาวก ออก มา จาก หมู่ บ้าน เบ ธานี แล้ว
พระองค์ ก็ ทรงหิว 13 พอทอดพระเนตรเห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง แต่ ไกลมี
ใบ จึง เสด็จ เข้าไปดู วา่ มี ผลหรือ ไม่ ครัน
้ มาถึง ต้น นั ้น แล้ว ไม่ เห ็ นม ี ผลมี
แต่ใบเท่านั ้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ 14 พระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนั ้นว่า
“ตั้งแต่นี้ ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลย� เหล่าสาวกของพระองค์
ก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้
12

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
เมื่อ พระองค์ กับ สาวกมาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไป
ใน พระ วิ หาร แล ้ว เริม
่ ขับ ไล่ บรรดา ผู้ ซื้อ ขาย ใน พระ วิหาร นั ้น และ ควํา่
โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท ัง้ ควํา่ ม้า นั ่ง ผู้ ขายนกเขาเสีย 16 และทรงห้ามมิ
ให้ ผู้ ใดขนสิง่ ใดๆเดิน ลัด พระวิ หาร 17 พระองค์ ตรัส สอนเขาว่า “มี พระ
วจนะเขียนไว้มิใช่ หรือ ว่า ‘นิ เวศของเราประชาชาติ ท้ัง หลายจะเรียก
ว่า เป็น นิ เวศ อธิษฐาน� แต่ เจ้ า ทั้ง หลาย ได้ กระทํา ให้ เป็น ‘ถํ้า ของ
พวกโจร� ” 18 เมื่อ พวกธรรมาจารย์ และพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ยิน อย่าง
นั ้น จึง หาช่องที่ จะประหารพระองค์ เสีย เพราะเขากลัว พระองค์ ด้วยว่า
ประชาชนประหลาดใจด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์ 19 และเมื่อ ถึง เวลา
เย็น พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปจากกรุ ง 20 ครัน
้ เวลาเช้า เมื่อ พระองค์ กับ
เหล่า สาวกได้ ผ่านที่ นั้น ไป ก็ได้ เห ็ นมะเดื่อ ต้น นั ้น เหีย
่ วแห้ง ไปจนถึง ราก
15
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“พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้น
มะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว�
21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า

จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)
พระเยซู จึง ตรัส ตอบเหล่า สาวกว่า “จงเชื่อ ในพระเจ้า เถิด 23 เรา
บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใดๆ จะ สั่ง ภูเขา นี้ ว่า ‘จง ลอย ไป ลง
ทะเล� และ มิ ได้ สงสัย ใน ใจ แต่ เชื่อ ว่า จะ เป็น ไป ตาม ที่ ส่ง
ั นั้ น ก็ จะ
เป็นไปตามคําสั่งนั้ นจริง 24 เหตุฉะนั้ นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะ
เมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รบ
ั สิ่งนั้ น
25 เมื่อ ท่านยืน อธิษฐานอยู่ ถ้า ท่านมี เหตุ กับ ผู้ หน่ ง
ึ ผู้ ใด จงยกโทษให้
ผู้นั้ นเสีย เพื่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกการ
ละเมิด ของท่านด้วย 26 แต่ ถ้า ท่านทั้ง หลายไม่ ยกโทษให้ พระบิดา
ของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่าน
เหมือนกัน�
22

เกิดปัญหาเรือ
่ งสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)
ฝ่ายพระองค์ กับ เหล่า สาวกมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ีก เมื่อ พระองค์
เสด็จดําเนิ นอยูใ่ นพระวิหาร พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวก
ผูใหญ่
้
มาหาพระองค์ 28 ทูลพระองค์ว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทําสิง่ เหล่า
นี้ ใครให้สิทธิแก่ท่านที่จะทําการนี้ ได้� 29 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “เรา
จะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่ งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้วเราจะบอก
ท่านว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 30 คือบัพติศมาของยอห์นนั้ น
มาจากสวรรค์ หรือ มาจากมนุษย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึง ปรึกษา
กั นว ่า “ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนจึง ไม่
เชื่อ ยอห์น เล่า� 32 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� ” เขากลัว ประชาชน
เพราะประชาชนถือว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึงทูลตอบ
พระเยซูว่า “พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ� พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่
บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
27

12

คําอุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ ต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:3346; ลก 20:9-19)
1 พระองค์ จึงเริม
่ ตรัสแก่ เขาเป็นคําอุปมาว่า “ยังมีชายคนหนึ่ งได้ทํา
สวนองุน
่ แล ้วล้ อมร ้ว
ั ต้นไม้ ไว้ รอบ เขาได้ สกัด บ่อ เก็ บน ้ า
ํ องุน
่ และ
2
สร้างหอเฝ้า ให้ พวกชาวสวนเช่า แล้ วก ็ ไปเมืองไกล ครัน
้ ถึง ฤดู ผล
องุน
่ เขาจึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ คนหนึ่ ง ไปหาคนเช่า สวนนั้ น เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั
3
ส่วนผลของสวนองุน
่ จากคนเช่า สวน ฝ่ายคนเหล่านั้ นก ็ จับ ผู้ รับ ใช้
นั้ น เฆีย
่ นตี แล ้ว ไล่ ให้ กล ับ ไปมือ เปล่า 4 อี กครัง
้ หนึ่ ง เจ้าของสวนใช้
ผู้รบ
ั ใช้ อี กคนหนึ่ ง ไปหาคนเช่า สวน คนเช่า สวนนั้ นก ็ เอาหิน ขว้างผู้

มาระโก 12:5

89

มาระโก 12:23

รับ ใช้ นั้ น ศีรษะแตก และไล่ ให้ กล ับ ไปอย่างน่า อัปยศ 5 อี กครัง
้ หนึ่ ง
เจ้าของใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกคนหนึ่ ง เขาก็ฆา
่ ผู้รับใช้นั้ นเสีย แล้วยังใช้ผู้รบ
ั
6
ใช้ไปอีกหลายคน เขาก็เฆีย
่ นตีบ้าง ฆ่าเสียบ้าง เจ้าของสวนยังมีบุ
ตรชายทีร
่ ก
ั คนหนึ่ ง จึงใช้บุ ตรคนนั้ นไปเป็นคร้ง
ั สุดท้าย พูดว่า ‘พวก
7
เขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� แต่ คนเช่า สวนพู ดก ั นว ่า ‘คนนี้
แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั้ นจะตกอยูก
่ ับ
เรา� 8 เขาจึงพากันจับบุตรนั้ นฆ่าเสีย และเอาศพทิ้งไว้นอกสวนองุน
่
9 เหตุ ฉะนั้ น เจ้าของสวนองุน
่ จะทําประการใด ท่านก็จะมาฆ่าคนเช่า
สวนเหล่านั้ นเสีย แลว
้ จะเอาสวนองุน
่ นั้ นให้ผูอื
้ ่นเช่า 10 ท่านทั้งหลาย
อ่านพระคัมภีรตอนนี
์
้ แล้วมิใช่หรือซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย
ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว 11 การนี้ เป็นมาจากองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา� ” 12 ฝ่ายเขาจึง อยากจะ
จับ พระองค์ แต่ ว่า เขากลัว ประชาชน ด้วยเขารู อยู
้ ่ ว่า พระองค์ ได้ ตรัส คํา
อุปมานี้ กระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22; ลก 20:19-26)

13 เขาจึง ใช้บางคนในพวกฟาริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์

เพื่อจะ
คอยจับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ 14 ครัน
้ มาถึง แล้ วก ็ ทูล พระองค์ ว่า
“อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ ว่า ท่านเป็น คนซื่ อสัตย์ และมิ
ได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้า
จริงๆ การที่ จะส่งส่วยให้แก่ ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หรือไม่
15 เราจะส่งดหรื
ี อไม่ส่งดี� แต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสแก่
เขาว่า “ท่านทั้งหลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงินตราเหรียญหนึ่ ง
มาให้ เราดู� 16 เขาก็ เอามาให้ พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “รู ปและคํา
จารึกนี้ เป็นของใคร� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ของซีซาร์� 17 พระเยซูจึง
ตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า
จงถวายแด่พระเจ้า� ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์
พระเยซู ตรัส ตอบพวกสะดู สี เก ี่ย วกับ การเป็น ขึ้น มาจากความตาย
(มธ 22:23-33; ลก 20:27-38)
18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ นผูที
้ ่กล่าวว่าการฟื้ นขึ้นมาจาก
19
ความตายนั ้นไม่มี เขาทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เข
ียนสัง่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้า ชายผู้ ใดตายและภรรยายัง อยู่ แต่ ไม่มี
บุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของ
พี่ ชายไว้� 20 ยั งม ี พี่ น้ องผู้ชายเจ็ด คน พี่ หัวปี มี ภรรยาแล้ว ตาย ไม่มี เชื้อ
สาย 21 น้ องที่หน่ง
ึ จึงรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา แล้วก็ตาย ยังไม่มีเชื้อสาย
และน้ องที่ สองที่ สามก็ ทําเช่นกัน 22 พี่น้ องทัง้ เจ็ดคนนี้ ก็ได้ รับผู้หญิงนั ้น
ไว้เป็น ภรรยาและไม่ มี เชื้อ สาย ที่ สุด ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตายด้วย 23 เหตุ ฉะนั ้น
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ในวั นที ่ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย เมื่อ เขาทัง้ เจ็ด เป็น ขึ้น มาแล้ว หญิง
นั ้น จะเป็น ภรรยาของใครด้วย นางได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด แล้ว�
24 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านคิดผิดเสียแล้ว เพราะท่านทั้ง
หลายไม่ รู ้พระคัมภีร ์หรือ ฤทธิ์ เดชของพระเจ้า 25 ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์
จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้ น เขาจะไม่มีการสมรส หรือยกให้เป็นสา
มีภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ 26 และเรื่อง
คนซึ่ง ตายแล้ วท ี่ เขาจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้ นอ ี กนั้ น ท่านทั้ง หลายยัง ไม่
ได้ อ่านคัมภีรข
์ องโมเสสตอนเรื่องพุ่มไม้หรือ ซึ่งพระเจ้าได้ ตรัสไว้กับ
โมเสสว่า ‘เราเป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิสอัค และ
เป็น พระเจ้า ของยาโคบ� 27 พระองค์ มิได้ เป็น พระเจ้า ของคนตาย
แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทั้งหลายจึงผิดมากทีเดียว�
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)

มี ธร รมา จาร ย์ คน หนึ่ ง เมื่อ มา ถึง ได้ยน
ิ เขา ไล่เลียง กัน และ เห็ นว
่า พระองค์ ทรง ตอบ เขา ได้ ดี จึง ทูล ถาม พระองค์ ว่า “พระ บัญญั ติ ข้อ ใด
เป็น เอกเป็น ใหญ่ กว่า บัญญั ติ ทัง้ ปวง � 29 พระเยซู จึง ตรัส ตอบคนนั ้ นว
่า “พระบัญญั ติ ซึ่ง เป็น เอกเป็น ใหญ่ กว่า บัญญั ติ ทั้ง ปวงนั้ น คือ ว่า ‘โอ
คนอิสราเอล จงฟัง เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทั้ง หลาย
เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรัก องค์ พระผู้
เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสิ้นสุด
ความคิด และด้วยสิ้นสุดกําลังของท่าน� นี่ เป็นพระบัญญัติทีเป็
่ นเอก
31
เป็น ใหญ่
และพระบัญญั ติ ที่ สองนั้ นก ็ เป็น เช่นก ัน คือ ‘จงรัก เพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง� พระบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าพระบัญญัติทั้งสอง
นี้ ไม่มี� 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คนนั ้นทูลพระองค์ว่า “ดีแล้วอาจารย์เจ้าข้า
ท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียว และนอกจากพระองค์แล
้ว พระเจ้า อื่น ไม่ มี เลย 33 และซึ่ง จะรัก พระองค์ ด้วยสุดใจ สุด ความเข้าใจ
สุดจิต และสิน
้ สุด กําลัง และรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง ก็ ประเสริฐ
กว่า เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาทัง้ สิน
้ � 34 เมื่อ พระเยซู ทรงเห็น
แล้ วว ่า คนนั ้น พูด โดยใช้ ความคิด จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านไม่ ไกลจาก
อาณาจักรของพระเจ้า� ตัง้ แต่ นั ้น ไปไม่ มี ใครกล้า ถามพระองค์ ต่อ ไป
อีก
28

พระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-44)

เมื่อ พระเยซู ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารได้ ตรัส ถามว่า “ที่ พวกธร
รมาจารย์วา
่ พระคริสต์ เป็นบุตรของดาวิดนั้ น เป็นได้ อย่างไร 36 ด้วย
ว่า ดาวิด เองทรงกล่าวโดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ว่า ‘องค์ พระผู้
เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จงนั่ งที่ขวามือของ
เรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน�
35
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37 ดาวิดเองยังได้เรียกท่านว่า เป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตร

ของดาวิดอย่างไรได้� ฝ่ายประชาชนทัว่ ไปฟังพระองค์ ด้วยความยินดี
38 พระเยซู ตรัสสอนเขาในคําสอนของพระองค์ ว่า “จงระวังพวกธรรมา
จารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา และชอบให้คนคํานั บกลาง
ตลาด 39 ชอบนั่ ง ที่ สูง ในธรรมศาลาและที่ อั นม ี เกียรติ ในการเลี้ยง
40 เขาริบ เอาเรือ นของหญิ งม ่าย และแสร้ง อธิษฐานเสีย ยืด ยาว คน
เหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิ่งขึ้น�
หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)

41 พระเยซู ได้ เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย

ทรงทอดพระเนตร
สังเกตประชาชนเอาเงิน มาใส่ ไว้ ในตู้ นั ้น และคนมั ่ งม ี หลายคนเอาเงิน
มากมาใส่ ในที่ นั ้น 42 มี หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง เป็น คนจนเอาเหรียญทองแดง
สอง อัน มี ค่า ประมาณ สลึง หนึ่ ง มา ใส่ ไว้ 43 พระองค์ จึง ทรง เรียก เหล่า
สาวก ของ พระองค์ มา ตรัส แก่ เขา ว่า “เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทั้ง
หลายว่า หญิ งม ่ายจนคนนี้ ได้ ใส่ ไว้ในตู้ เก ็บ เงิน ถวายมากกว่า คนทั้ง
ปวงที่ ใส่ ไว้นั้ น 44 เพราะว่า คนทั้ง ปวงนั้ น ได้ เอาเงิน เหลือ ใช้ ของเขา
มาใส่ไว้ แต่ผู้หญิงนี้ ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวต
ิ
ของตนมาใส่จนหมด�

13

การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากพระวิ หาร มี สาวกของพระองค์ คนหนึ่ ง
ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ดู เถิด ศิลาและตึก เหล่า นี้ ใหญ่ จริง
� 2 พระองค์ จึงตรัสแก่ สาวกนั ้ นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้ หรือ ศิลา
ที่ ซ้อ นทั บก ัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ � 3 เมื่อ พระองค์
ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์นและ
อันดรู วม
์ ากราบทูลถามพระองค์ส่วนตัวว่า 4 “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์
ทัง้ หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรจะเป็นหมาย
สําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะสําเร็จ�
1

เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้

5 พระเยซูจึงตัง
้ ต้นตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผูใดล่
้
อลวงท่าน

ให้หลง 6 ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็นพระ
คริสต์� และจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลงไป 7 เมื่อ ท่านทั้ง หลาย
จะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและข่าวลือ เรื่องสงคราม อย่า ตื่น ตระหนก
เลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้ จําต้องบังเกิดขึ้น แต่ทีสุ
่ ดปลายยังไม่มา
ถึง 8 เพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้
ราชอาณาจักร ทั้ง จะเกิด แผ่น ดิน ไหวในที่ ต่างๆ และจะเกิ ดก ัน ดาร
อาหารและความทุกข์ยาก เหตุการณ์ ทั้งปวงนี้ เป็นขั้นแรกแห่งความ
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ทุกข์ลําบาก 9 แต่จงระวังตัวให้ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทั้งหลาย
ไว้กับศาล และจะเฆีย
่ นท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้า
เจ้า เมืองและกษั ตริ ย์ เพราะเห็น แก่ เรา เพื่อ จะได้ เป็น พยานแก่ เขา
10 ข่าวประเสริฐ จะต้องประกาศทั่ว ประชาชาติ ท้ัง ปวงก่อน 11 แต่ ว่า
เมื่อ เขาจะนํา ท่านมามอบไว้ นั้ น อย่า เป็ นก ังวลก่อนว่า จะพูด อะไรดี
และอย่า ตรึก ตรองเลย แต่ จงพูด ตามซึ่ง ได้ ทรงโปรดให้ ท่านพูด ใน
เวลานั้ น เพราะว่าผู้ที่พูดนั้ นมิใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ 12 แม้ว่าพี่ก็จะทรยศน้ องให้ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และ
ลู กก ็ จะทรยศต่อ พ่อ แม่ ให้ ถึงแก่ ความตาย 13 ท่านจะถูก คนทั้ง ปวง
เกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงทีส
่ ุด ผู้นั้ นจะ
รอด
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)
แต่ เมื่อ ท่านทั้ง หลายจะเห็น สิ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้
เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า ที่ ดาเนี ย ลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวถึง นั้ น
ตั้ง อยู่ในที่ซ่ง
ึ ไม่สมควรจะตั้ง� (ให้ผู้ อ่านเข้าใจเอาเถิด� “เวลานั้ น ให้
ผู้ ที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภู เขาทั้ง หลาย 15 ผู้ ที่ อยู่ บนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเข้าไปเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน
16 ผู้ ที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ กล ับ ไปเอาเสื้อผ้า ของตน 17 แต่ ในวัน
เหล่านั้ น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนม
อยู่ 18 ท่านทั้ง หลายจงอธิษฐานขอเพื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จะไม่ เก ิด
ขึ้น ในฤดู หนาว 19 ด้วยว่า ในคราวนั้ น จะเกิด ความทุกข์ ลําบากอย่าง
ที่ไม่เคยมี ตั้งแต่ พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต
่อไปอีกเลย 20 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้วน
ั เหล่านั้ นย่นสั้นเข้า
จะไม่ มี เนื้ อ หนั ง ใดๆรอดได้ เลย แต่ เพราะทรงเห็น แก่ ผู้ ถู กเลือกสรร
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ พระองค์ จึง ทรงให้ วน
ั เหล่า นั้ น ย่น สั้น เข้า
21 และในเวลานั้ น ถ้า ผู้ ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดู เถิด พระคริสต์ อยู่ ที่
นี่ � หรือ ‘ดู เถิด อยู่ ที่ โน่ น � อย่า ได้ เชื่อ เลย 22 ด้วยว่า จะมี พระคริสต์
เท ี ยมเท็จ และผู้ ทํานายเทียมเท็จ เกิด ขึ้น หลายคน ทํา หมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ที่ถู กเลือกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้
23 แต่ ท่านทั้ง หลายจงระวัง ให้ ดี ดู เถิด เราได้ บอกสิ่ง สารพัด ให้ แก่
ท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว
14

องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ 24:27-31)
ภายหลัง เมื่อ คราวลําบากนั้ น พ้น ไปแล้ว ‘ดวงอาทิตย์ จะมืด ไป
และดวงจันทร์จะไม่ ส่องแสง 25 ดวงดาวทั้ง ปวงจะตกจากฟ้า และ
บรรดาสิ่งที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 26 เมื่อนั้ นเขา
จะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาบนเมฆ� ทรงฤทธานุ ภาพและสง่า ราศี
เป็นอันมาก 27 เมื่อนั้ นพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์
24
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ให้ รวบรวมคนทั้ง ปวงที่ พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้แล ้ว จากลมทั้ง สี่ทิศ
นั้ น ตั้งแต่ทีสุ
่ ดปลายแผ่นดินโลกจนถึงทีส
่ ุดขอบฟ้า
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)

บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรื่องต้น มะเดื่อ เมื่ อก ่ิ งก ้านยั งอ ่อนและ
แตกใบแล้ว ท่านก็ รู ้ว่า ฤดู รอ
้ นใกล้ จะถึง แล้ว 29 เช่น นั้ น แหละ เมื่อ
ท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้ เกิดขึ้น ก็ให้รูว่
้ าเหตุการณ์ นั้ นมาใกล้จะ
ถึง ประตู แล้ว 30 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนชั่ว อายุ นี้
จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้ บังเกิดขึ้น
28

จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยูตลอดเวลา
่
แต่ถ้อยคําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
32 แต่ วัน นั้ น โมงนั้ น ไม่ มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ หรือ พระ
บุตรก็ ไม่รู ้ รู ้ แต่ พระบิดาองค์ เดียว 33 จงเฝ้า ระวัง และอธิษฐานอยู่
เพราะท่านไม่ รู ้ ว่า เวลาวัน นั้ น จะมาถึง เมื่อไร 34 ด้วยว่า บุตรมนุษย์
เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ ง ที่ ออกจากบ้านไปทางไกล มอบ
สิทธิ อา
ํ นาจให้ แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของเขา และให้ รู ้การงานของตนว่า มี
หน้าที่ อะไรและได้ ส่ง
ั นายประตู ให้ เฝ้า บ้านอยู่ 35 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง
หลายจงเฝ้า ระวัง อยู่ เพราะท่านไม่ รู ้ว่า เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะ
มาเวลาคํ่า หรือเทีย
่ งคืน หรือเวลาไก่ขัน หรือรุง
่ เช้า 36 กลัวว่าจะมา
ฉั บ พลัน และจะพบท่านนอนหลั บอย ู่ 37 ซึ่ง เราบอกพวกท่าน เราก็
บอกคนทั้งปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวังอยูเถิ
่ ด�
31 ฟ้าและดินจะล่วงไป

14
พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)

1 ยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปั สกาและเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้อ

พวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายและ
จะฆ่า เสีย 2 แต่ พวกเขาพู ดก ั นว ่า “ในวัน เลี้ยง อย่า เพ่อ ทํา เลย กล ั วว ่า
ประชาชนจะเกิดวุน
่ วาย�
มารียแห่
์ งหมู่บ้านเบธานี ชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)

ในเวลาที่ พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคน
โรคเรือ
้ น ขณะเมื่อ ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิง ผู้ หน ่งึ ถือ ผอบ
นํ้ามัน หอมนาระดาที่ มี ราคามากมาเฝ้า พระองค์ และนางทําให้ ผอบนั ้น
แตกแล้ วก ็ เทนํ้ามัน นั ้น ลงบนพระเศียรของพระองค์ 4 แต่ มี บางคนไม่
พอใจพู ดกันว่า “เหตุ ใดจึงทําให้น้ํามันนี้ เสียเปล่า 5 เพราะว่านํ้ามันนี้ ถ้า
ขายก็ คงได้ เงิน กว่า สามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล ้ วจะแจกให้คนจนก็ ได้
� เขาจึ งบ ่ นว ่า ผู้ หญิง นั ้น 6 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว ่า “อย่า ว่า เขาเลย กวน
3
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ใจเขาทําไม เขาได้กระทําการดีแก่เรา 7 ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท
่านเสมอ และท่านจะทําการดี แก่ เขาเมื่อไรก็ทําได้ แต่ เราจะไม่ อยู่ กั
บท่านเสมอไป 8 ซึ่งผู้หญิงนี้ ได้กระทําก็เป็นการสุดกําลังของเขา เขา
มาชโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเรา 9 เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้ง หลายว่า ที่ ไหนๆทั่ว โลกซึ่ง ข่าวประเสริฐ นี้ จะประกาศไป การ
ซึ่งผูห
้ ญิงนี้ ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาทีนั
่ ่ น�
ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)
เป็นคนหนึ่ งในพวกสาวกสิบสองคน ได้ไปหา
พวกปุโรหิตใหญ่ เพื่อจะทรยศพระองค์ให้เขา 11 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ อย่างนั ้นก
ดี
็ ใจ และสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะทรยศ
พระองค์ให้แก่เขา
เหล่ าสาวกตระเตรียมการสําหรับเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19; ลก
22:7-13)
12 เมื่อ วัน ต้น เทศกาล กิน ขนมปั ง ไร้ เชื้อ ถึง เวลา เขา เคย ฆ่า ลูก แกะ
สําหรับปัสกานั ้น พวกสาวกของพระองค์มาทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์
ทรงปรารถนาจะให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไปจัด เตรียมปัส กาให้ พระองค์
เสวยที่ ไหน � 13 พระองค์ จึง ทรงใช้ สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า “จงเข้าไป
ในกรุง นั้ น แล ้ วจะมี ชายคนหนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มาพบท่าน จงตามคน
นั้ น ไป 14 เขาจะเข้าไปในที่ ใด ท่านจงบอกเจ้า ของเรือนนั้ นว ่า พระ
อาจารย์ถามว่า ‘ห้องทีเ่ ราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ั นอยู่
ทีไ่ หน � 15 เจ้ าของเรือนจะชี้ให้ ท่านเห็น ห้องใหญ่ ช้น
ั บนที่ ตกแต่ง ไว้
แล้ว ทีนั
่ ่ นแหละ จงจัดเตรียมไว้สา
ํ หรับพวกเราเถิด� 16 สาวกสองคน
นั ้น จึง ออกเดิน เข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระดํารัส ที่ พระองค์ ได้ ตรัส
แก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
10 ฝ่ายยูดาสอิสคาริโอท

พระ เยซู ทรง พยากรณ์ ถึง การ ทรยศ พระองค์ (มธ 26:20-24; ลก
22:14, 21-23; ยน 13:18-19)
17 ครัน
้ ถึงเวลาคํ่าแล้ว พระองค์จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน 18 เมื่อ
กําลัง เอนกาย ลง รับ ประทาน อาหาร อยู่ พระ เยซู จึง ตรั สว ่า “เรา บอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา คือคน
หนึ่ งทีร่ บ
ั ประทานอาหารอยูก
่ ับเรานี่ แหละ� 19 ฝ่ายพวกสาวกก็เริม
่ พา
กัน เป็น ทุกข์ และทูล ถามพระองค์ ที ละคนว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � และ
อีก คนหนึ่ ง ถามว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � 20 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า
“เป็น คนหนึ่ ง ในสาวกสิบ สองคนนี้ คือ เป็น คนจิ้ม ในจานเดีย วกั นก ับ
เรา 21 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้มีคําเขียนไว้ถึงพระองค์
นั้ นจริง แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้ นมิได้บังเกิดมาก็จะ
เป็นการดีต่อคนนั้ นเอง�
การ เริม
่ ต้น แห่ง พิธี ศีล ระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1 คร
11:23-26)
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ระหว่างอาหารมื้อ นั ้น พระเยซู ทรงหยิบ ขนมปัง มา ทรงขอบพระคุ
ณ แล ้ว หัก ส่ง ให้ แก่ เหล่ าสาวกตรัสว ่า “จงรั บก ิน เถิด นี่ เป็น กายของ
เรา� 23 แล ้ว พระองค์ จึง ทรงหยิบ ถ้วย ขอบพระคุณ และส่ง ให้เขา เขาก็
รับ ไปดื่ มท ุกคน 24 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “นี่ เป็น โลหิต ของเราอัน
เป็น โลหิต แห่ง พันธสัญญาใหม่ ซึ่ง ต้องหลั่ง ออกเพื่อ คนเป็ นอ ัน มาก
25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า เราจะไม่ ด่ ื มน้ า
ํ ผลแห่ง เถา
องุน
่ นี้ ต่อ ไปอีก จนวัน นั้ น มาถึง คือ วั นที ่ เราจะดื่ม ใหม่ ในอาณาจักร
ของพระเจ้า�
22

38)

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

26 เมื่อ ร้องเพลงสรรเสริญ แล้ว

พระองค์ กับเหล่าสาวกก็ พากันออกไป
ยัง ภูเขามะกอกเทศ พระเยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ท่านทั้ง หลาย
จะสะดุดใจเพราะเราในคืนนี้ เอง ด้วยมีคําเขียนไว้ว่า ‘เราจะตีผู้เลี้ยง
แกะ และแกะฝูง นั้ น จะกระจัดกระจายไป� 28 แต่ เมื่อ ทรงชุบ ให้ เรา
ฟื้นขึ้น มาแล้ว เราจะไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อนหน้า ท่าน� 29 เปโตรทูล
พระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่สะดุดใจ� 30 พระ
เยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน นี้ คือ คืน นี้
เอง ก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � 31 แต่เปโตรทูล
แข็งแรงทีเดียวว่า “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์
ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
27

พระเยซู ทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; ลก
22:39-46; ยน 18:1)
32 พระเยซู กับ เหล่า สาวกมายัง ที่ แห่ง หน ่ง
ึ ชื่อ เกทเสมนี และพระองค์
ตรัส แก่ สาวก ของ พระองค์ ว่า “จง นั่ ง อยู่ ที่ นี่ ขณะ เมื่อ เรา อธิษฐาน�
33 พระองค์ ก็ พาเปโตร ยากอบ และยอห์น ไปด้วย แล ้ว พระองค์ ทรงเริม
่
วิตกยิง่ และหนั กพระทัยนั ก 34 จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์
แทบจะตาย จงเฝ้า อยู่ ที่ นี่ เถิด � 35 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก
หน่ อยหนึ่ ง ซบพระกายลงที่ ดิ นอธิษฐานว่า ถ้าเป็นได้ ให้เวลานั ้นล่วงพ้น
ไปจากพระองค์ 36 พระองค์ทูลว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรง
สามารถกระทําสิ่งทั้งปวงได้ ขอเอาถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์
เถิด แต่ ว่า อย่า ให้ เป็น ตามใจปรารถนาของข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไป
ตามพระทัย ของพระองค์� 37 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มาทรงพบเหล่า
สาวกนอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตรว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านนอนหลับหรือ
จะคอยเฝ้าอยู่สก
ั ชั่วเวลาหนึ่ งไม่ได้หรือ 38 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวัง
และอธิษฐานเพื่อ ท่านจะไม่ ต้องถูก การทดลอง จิ ตใจพร้อมแล้ วก
็ จริง แต่ เนื้ อ หนั ง ยั งอ ่อ นกํา ลัง� 39 พระองค์ จึง เสด็จ ไปอธิษฐานอีก
ครัง้ หนึ่ ง ทรงกล่าวคํา เหมือนคราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็
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ทรงพบสาวกนอนหลั บอย ู่ อีก (เพราะตาเขาลืม ไม่ ขึ้น) และเขาไม่ รู ว่
้ า จะ
41
ทูล ประการใด เมื่อ เสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ สามพระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า
“เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อ ไปให้ หายเหนื่ อย พอเถอะ ดู เถิด เวลาซึ่ งบ ุ
ตรมนุษย์ต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาปนั้ นมาถึงแล้ว 42 ลุ
กขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผูที
้ จะทรยศเรามาใกล้
่
แล้ว�
ยู ดาสทรยศพระเยซู ให้ เขาจับ ตัว ไป (มธ 26:47-56; ลก 22:47-53;
ยน 18:3-11)
43 พระองค์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ในทันใดนั ้น ยู ดาสซึ่ง เป็ น คนหนึ่ ง ใน
เหล่า สาวกสิบ สองคนนั ้น กับ หมู่ ชนเป็ นอ ัน มาก ถือ ดาบถือ ไม้ ตะบอง
ได้ มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ 44 ผู้ ที่ จะ
ทรยศพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่า “เราจุบผู้ใด ก็เป็นผู้นั ้นแหละ
จงจั บก ุม เขาไปให้ มัน
่ คง � 45 และทั นที ที่ ยู ดาสมาถึง เขาตรงเข้า มาหา
พระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พระอาจารย์เจ้าข้า� แล้วจุบพระองค์
46 คนเหล่านั ้นก็จับกุมพระองค์ไป
ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)

47 คนหนึ่ ง ในพวกเหล่านั ้ นที ่ ยน
ื อยู่ใกล้ ๆ

ได้ ชักดาบออกฟันผู้รับใช้คน
หนึ่ งของมหาปุโรหิตถูกหูของเขาขาด 48 พระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั ้
นว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมา
จับเรา 49 เราได้อยูกั
่ บท่านทั้งหลายทุกวันสั่งสอนในพระวิหาร ท่านก็
หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร�
์ 50 แลว
้ สาวกทัง้ หมด
ได้ละทิง้ พระองค์ไว้และพากันหนี ไป 51 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งห่มผ้าป่านผืน
หนึ่ ง คลุม ร่างกายที่ เปล ือยเปล่า ของตนติดตามพระองค์ ไป พวกหนุ่มๆก็
จับเขาไว้ 52 แต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั ้นทิง้ เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
พระเยซู ทรงเผชิญ หน้า กับ มหาปุโรหิต และสภา (มธ 25:57-68; ยน
18:12-14, 19-24)
53 เขาพาพระเยซูไปหามหาปุโรหิต และมีบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ พวก
ผู้ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยูที
่ ่นั่น 54 ฝ่ายเปโตรได้ติด
ตามพระองค์ไปห่างๆจนเข้าไปถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต และนั ่งผิงไฟ
อยู่ กับ พวกคนใช้ 55 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาได้ หาพยาน
มาเบิกปรักปรําพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสีย แต่หาหลักฐานไม่ได้
56 ด้วยว่ามี หลายคนเป็ นพยานเท็จปรักปรําพระองค์ แต่ คําของเขาแตก
ต่างกัน 57 มีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรําพระองค์ว่า 58 “ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ คนนี้ ว่า ‘เราจะทําลายพระวิหารนี้ ที่ สร้างไว้ด้วยมื อมนุษย์ และใน
สามวัน จะสร้างขึ้ นอ ีก วิหารหนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สร้างด้วยมื อมนุษย์ เลย � ” 59 แต่
คํา พยานของคนเหล่า นั ้น เองก็ ยงั แตกต่างไม่ ถู กต้องกัน 60 มหาปุโรหิต
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จึง ลุก ขึ้น ยืน ท่ามกลางที่ ชุ มนุ มถามพระเยซู ว่า “ท่านไม่ ตอบอะไรบ้าง
หรือ ซึ่งเขาเบิกความปรักปรําท่านนั ้นจะว่าอย่างไร� 61 แต่พระองค์ ทรง
นิ่ ง อยู่ มิได้ ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหิต จึง ถามพระองค์ อี กว่า “ท่าน
เป็น พระคริสต์ พระบุตรของผู้ทรงบรมสุข หรือ� 62 พระเยซู ทรงตอบว่า
“เราเป็น และท่านทั้งหลายจะได้เหน
็ บุตรมนุษย์น่ั งข้างขวาของผู้ทรง
ฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหิต
จึงฉี กเสื้อของตนแล้วกล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า 64 ท่านทัง้
หลายได้ยน
ิ เขาพูด หมิน
่ ประมาทแล้ว ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร� คน
ทัง้ ปวงจึง เห็น พร้อมกั นว ่า ควรจะมี โทษถึง ตาย 65 บางคนก็ เริม
่ ถ่ มน ้าํ
ลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ตีพระองค์ แล้วว่าแก่พระองค์ว่า
“พยากรณ์ ซิ� และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; ลก 22:56-62; ยน 18:16-18,
25-27)
66 และขณะที่ เปโตรอยู่ใต้ คฤหาสน์ ข้างล่างนั ้น มี หญิง คนหนึ่ ง ในพวก
สาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมา 67 เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาเขม้นดู
แล ้ว พูด ว่า “เจ้ าได้ อยู่ กับ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ด้วย� 68 แต่ เปโตรปฏิเสธว่า
“ที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู เรื
้ อ
่ งและไม่เข้าใจ� เปโตรจึงออกไปที่ระเบียงบ้าน แล
69
้วไก่ก็ขัน อีกครัง้ หนึ่ งสาวใช้คนหนึ่ งได้เห็นเปโตร แล้วเริม
่ บอกกับคนที่
ยืนอยูที
่ ่นั ่นว่า “คนนี้ แหละ เป็นพวกเขา� 70 แต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้วอ
ีกสักครู หน
่ ่ง
ึ คนทัง้ หลายที่ยน
ื อยู่ที่นั ่นได้วา่ แก่เปโตรว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ ง
ในพวกเขาแน่ แล้ว ด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี และสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อไป
ทางเดียวกัน ด้วย� 71 แต่ เปโตรเริม
่ สบถและสาบานว่า “คนที ่ เจ้ าว่า นั ้น
ข้าไม่รู จ
้ ัก� 72 แล้วไก่ ก็ ขันเป็ นครง
ั ้ ที่ สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําที่ พระเยซู
ตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ � เมื่อ
เปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้

15
พระเยซูทรงถูกนําไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-2, 11-15; ลก 23:17, 13-18; ยน 18:28-40; 19:1-16)
1 พอรุ ง
่ เช้า พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และ
บรรดาสมาชิก สภาได้ ปรึกษากัน แล ้วจึ งม ัด พระเยซู พาไปมอบไว้ แก่ ปี
ลาต 2 ปี ลา ต จึง ถาม พระองค์ ว่า “ท่าน เป็นก ษั ตริ ย์ ของ พวก ยิว หรือ�
พระองค์ตรัสตอบท่านว่า “ท่านว่าแล้วน�
ี่ 3 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้อง
กล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการ แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใด
4 ปี ลาตจึง ถามพระองค์ อี กว่า “ท่านไม่ ตอบอะไรหรือ ดู เถิด เขากล่าว
ความ ปรักปรํา ท่าน หลาย ประการ ที เดียว � 5 แต่ พระ เยซู มิได้ ตรัส ตอบ
ประการใดอีก ปีลาตจึงอัศจรรย์ใจ 6 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อย
นั กโทษคนหนึ่ งให้เขาตามที่เขาขอ
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ปล่อย ตัว บา รับ บัส ตรึง พระ เยซู บน กางเขน (มธ 27:16-26; ลก
23:16-25; ยน 18:40)
7 มี คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส ซึ่ง ต้องจํา อยู่ ในจําพวกคนกบฏ ผู้ ที่ ได้ กระทํา
การ ฆาตกรรม ใน การ กบฏ นั ้น 8 ประชาชน จึง ได้ ร้อง เสียง ดัง เริม
่ ขอ ปี
9
ลาต ให้ ทํา ตาม ที่ ท่าน เคย ทําให้ เขา นั ้น ปี ลาต ได้ ถาม เขา ว่า “ท่าน ทัง้
หลายปรารถนาจะให้ เราปล่อยกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� 10 เพราะท่าน
รู ้อยู่ แล ้ วว ่า พวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ มอบพระองค์ ไว้ ด้วยความอิจฉา 11 แต่
พวกปุโรหิต ใหญ่ ยุ ยงประชาชนให้ ขอปี ลาตปล่อยบารับ บัส แทนพระเยซู
12 ฝ่ายปี ลาตจึงถามเขาอีกว่า “ท่านทัง
้ หลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้
ซึ่งท่านทัง้ หลายเรียกว่ากษั ตริย์ของพวกยิว� 13 เขาทัง้ หลายร้องตะโกน
อีกว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 14 ปี ลาตจึงถามเขาทัง้ หลายว่า “ตรึง
ทําไม เขาได้ ทํา ผิด ประการใด� แต่ ประชาชนยิง่ ร้องว่า “ตรึง เขาเสีย ที่
กางเขนเถิด� 15 ปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้
เขา และเมื่อได้ให้โบยตีพระองค์แล้ว ก็มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่
กางเขน 16 พวกทหารจึงนําพระองค์ไปข้างในราชสํานั กคือที่เรียกว่าศาล
ปรีโทเรียม แล้วเรียกพวกทหารทัง้ กองให้มาประชุมกัน
พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)

เขา เอา เสื้อ สี ม่วง มา สวม พระองค์ เอา หนาม สาน เป็น มงกุฎ สวม
พระเศียรพระองค์ 18 แล ้ว เริม
่ คํานั บ พระองค์ พูด ว่า “กษั ตริย์ ของพวก
19
ยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� แล้วเขาได้ เอาไม้ออ
้ ตี พระเศียรพระองค์
และได้ ถ่ มน ้าํ ลายรดพระองค์ แล ้ว คุกเข่า ลงนมัสการพระองค์ 20 เมื่อ
เยาะเย้ยพระองค์แล้ว เขาถอดเสื้อสีม่วงนั ้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์
เองสวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขน 21 มีคนหนึ่ ง
ชื่อ ซี โมนชาวไซรีน เป็น บิดาของอเล็ก ซานเดอร์ และรู ฟัส เดิน มาจาก
บ้านนอกตามทางนั ้น เขาก็ เกณฑ์ ซี โมนให้ แบกกางเขนของพระองค์ ไป
22 เขาพาพระองค์ มาถึง สถานที่ แห่ง หน ่ง
ึ ชื่อ กลโกธา แปลว่า สถานที่
กะโหลกศีรษะ 23 แล ้ว เขาเอานํ้า องุน
่ ระคนกับ มดยอบให้ พระองค์ เสวย
แต่พระองค์ไม่รับ
17

การตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
ครัน
้ เขา ตรึง พระองค์ ที่ กางเขน แล้ว เขา ก็ เอา ฉลอง พระองค์ จับ
สลาก แบ่ง ปั นก ัน เพื่อ จะ รู ้ วา่ ใคร จะ ได้ อะไร 25 เมื่อ เขา ตรึง พระองค์ ไว้
นั ้น เป็น เวลาเช้า สามโมง 26 มี ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ เข ียนไว้ข้างบนว่า
“กษั ตริย์ ของพวกยิว� 27 เขาเอาโจรสองคนตรึง ไว้ พร ้ อมกับ พระองค์
ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 28 คํา ซึ่ง เขียนไว้ ใน
พระคัมภีร แล
์ ้ วน น
ั ้ จึง สําเร็จ คือ ที่ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด
29
� ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เดิน ผ่านไปมานั ้น ก็ ด่า ว่า พระองค์ สัน
่ ศีรษะของ
เขากล่าวว่า “เฮ้ย เจ้ าผู้ จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้น ในสามวัน น่ ะ
30 จงช่วยตัว เองให้ รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวกปุโรหิต ใหญ่
24
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กับ พวกธรรมาจารย์ ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ในระหว่างพวกเขาเองเหมือ นกั
นว ่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ แต่ ช่วยตัว เองไม่ ได้ 32 ให้ เจ้ าพระคริสต์
กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล ลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ เพื่อ เราจะได้ เห ็น
และเชื่อ� และสองคนนั ้ นที ่ ถู กตรึง ไว้กับ พระองค์ ก็ กล ่าวคํา หยาบช้า ต่อ
พระองค์ 33 ครัน
้ เวลาเที่ยงก็ บังเกิด ความมืด ทั ่ วท ัง้ แผ่น ดิน จนถึ งบ ่าย
สามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอโลอี เอ
โลอี ลามาสะบักธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิ้ง ข้า พระองค์ เสีย � 35 บางคนใน
พวกที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยิ นก ็ พูด ว่า “ดู เถิด เขาเรียกเอลี ยาห์� 36 มี คน
หนึ่ ง วิง่ ไปเอาฟองนํ้า ชุ บน ้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว เสียบปลายไม้ อ้อ ส่ง ให้ พระองค์
เสวย แล้วว่า “อย่าเพิง่ ให้เราคอยดูว่า เอลียาห์จะมาปลดเขาลงหรือไม่�
37 ฝ่ายพระเยซู ทรงร้องเสียงดัง แล ้ว ทรงปล่อยพระวิญญาณจิต ออกไป
38 ขณะนั ้ นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็ นสองท่อน ตัง
้ แต่บนตลอดล่าง
39 ส่วนนายร้อยที่ ยน
ื อยู่ตรงพระพักตร์พระองค์ เมื่อเห็นว่าพระองค์ ทรง
ร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูดว่า “แท้จร
ิงท่านผู้นี้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 40 มีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกล ใน
พวกผู้ หญิง นั ้ นม ี มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของยากอบน้ อยและ
ของโยเสส และนางสะโลเม 41 (ผู้หญิงเหล่านั ้นได้ ติ ดตามและปรนนิ บัติ
พระองค์ เมื่อพระองค์ ยงั อยู่ในแคว้นกาลิ ลี� และผู้หญิงอ่ ืนอีกหลายคน
ที่ได้ขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้อยูที
่ ่นั่น
พระเยซู ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; ลก
23:50-56; ยน 19:38-42)

ครัน
้ ถึง เวลาพลบคํ่า เหตุ ที่ วัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียม คือ วั นก ่อ นวัน สะ
บาโต 43 โยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็
นที ่นับถือของคนทัง้ ปวง ทัง้ กําลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วย จึง
กล้าเข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 44 ปี ลาตก็ประหลาดใจที่พระองค์
สิน
้ พระชนม์ แล้ว จึง เรียกนายร้อยมาถามเขาว่า พระองค์ ตายแล้ว หรือ
45 เมื่อได้รู เรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟ 46 ฝ่าย
โยเซฟได้ซ้ ือผ้าป่านเนื้ อละเอียด และเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุม
้
ไว้ แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซ่ึงได้สกัดไว้ในศิลา แล้วก
ลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ 47 ฝ่ายมารีย์ชาวมักดาลา และมารีย์มารดา
ของโยเสส ได้เห็นที่ที่พระศพบรรจุไว้
42
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การ ฟื้ น คืน พระชนม์ ของ พระ เยซู และ เหตุ การณ์ ที่ ติ ด ตาม มา (มธ
28:1-15; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)

มาระโก 16:1

100

มาระโก 16:20

1 ครั นว
้ ัน สะบาโตล่วงไปแล้ว มาร ีย์ ชาวมัก ดาลา มาร ีย์ มารดาของ
ยากอบ และนางสะโลเม ซื้อ เครือ
่ งหอมมาเพื่อ จะไปชโลมพระศพของ
พระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้า วัน ต้น สัปดาห์ พอดวงอาทิตย์ ข้น
ึ เขาก็ มาถึ งอ ุ โมง
3
ค์ และเขาพู ดก ั นว ่า “ใครจะช่วยกลิ้ งก ้อนหิน ออกจากปากอุโมงค์�
4 เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั ้นกลิง
้ ออกแล้ว เพราะเป็ นก้อนหินโตมาก
5 ครัน
้ เขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่ งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั ่ง
อยู่ ข้างขวา ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่มน ั น
้ บอกเขาว่า “อย่า ตก
ตะลึง เลย พวกท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ต้องตรึง ไว้ที่
กางเขน พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ หาได้ ประทั บท ี่ นี่ ไม่ จงดู ที่
ที่ เขาได้ วางพระศพของพระองค์ เถิด 7 แต่ จงไปบอกพวกสาวกของพระ
องค์ ทัง้ เปโตรเถิด ว่า พระองค์ เสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อ นท่า นทัง้ หลาย
ท่านทัง้ หลายจะเห็น พระองค์ ที่ นั่น เหมือนพระองค์ ตรัส ไว้ แก่ พวกท่าน
แล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้นกอ
็ อกจากอุโมงค์รีบหนี ไป เพราะพิศวงตกใจจนตัว
สัน
่ เขามิได้พูดกับผูใ้ ดเพราะเขากลัว 9 ครันร
้ ุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อพระ
เยซู ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ให้ปรากฏแก่ มาร ีย์
ชาวมัก ดาลาก่อน คือ มารีย์ คนที ่ พระองค์ ได้ ขับ ผี ออกเจ็ด ผี 10 มาร ีย์ จึง
ไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน เขากําลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่
11 เมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และมารีย์ ได้ เห ็ นพระองค์
แล้ว เขาก็ ไม่เชื่อ 12 ภายหลังพระองค์ ทรงปรากฏพระกายอีกรู ปหนึ่ งแก่
ศิษย์ สองคน เมื่อ เขากําลัง เดิน ทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์ สองคนนั ้น
จึง ไปบอกศิษย์ อื่นๆ แต่ เขามิ ได้ เชื่อ 14 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่
สาวกสิบ เอ็ด คนเมื่อ เขาเอนกายลงรับ ประทานอยู่ และทรงติ เตียนเขา
เพราะเขาไม่ เชื่อ และใจดื้ อด ึง ด้วยเหตุ ที่ เขามิ ได้ เชื่อ คนซึ่ง ได้ เห ็ นพระ
องค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสัง่ พวกสาวก
ว่า “ท่านทั้ง หลายจงออกไปทั่ว โลกประกาศข่าวประเสริฐ แก่ มนุษย์
ทุก คน 16 ผู้ ที่ เชื่อ และรับ บัพ ติศ มาก็จะรอด แต่ ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ จะต้องถูก
ลงพระอาชญา 17 มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นที
่ นั้ น คือ เขาจะขับ ผี ออกโดยนามของเรา เขาจะพูด ภาษาใหม่ หลาย
ภาษา 18 เขาจะจับ งู ได้ ถ้า เขาดื่ม ยาพิษอย่างใด จะไม่เป็ นอ ัน ตราย
แก่ เขา และเขาจะวางมือ บนคนไข้ คนป่วย แล ้ว คนเหล่า นั้ น จะหาย
โรค�

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)
ครัน
้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสส ัง่ เขาแล้ว พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปใน
สวรรค์ ประทับ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 20 พวกสาวกเหล่า นั ้น จึง
ออกไปเทศนาสัง่ สอนทุก แห่ง ทุก ตําบล และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงร่วม
งานกับเขา และทรงสนั บสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบ
นั ้น เอเมน
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ลูกา 1:1
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ลูกา 1:4

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ลูกา

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ ลู กา ซึ่ง เป็น “แพทย์ ที่รก
ั � (คส 4:14) ท่าน
เป็น ชาวยิว และได้ เดิน ทางกับ เปาโลบ่อยๆในการเที่ยวประกาศ และได้
อยูกั
่ บเปาโลเมื่อท่านติดคุกที่กรุ งโรม
หลายคนที่ปฏิเสธพระคัมภีร ์ ซึ่งไม่เชื่อเรือ
่ งพระคัมภีรเ์ ป็นหนั งสือที่ได้
รับการดลใจจากพระเจ้า ได้ ให้ความเห็นว่าหนั งสือลู กากับหนั งสื อมัทธิว
ได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือ มาระโก และเขาอ้างว่า หนั งสือ มาระโก
ได้เขียนลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่เรียกว่า “เล่ม Q” ซึ่งเป็นคําที่มนุษย์เล่า
ต่อกันมา แต่ความคิดนี้ ขัดแย้งกับคํากล่าวในหนั งสือลู กา 1:3 ที่ ว่าท่าน
ลูกาได้เขียนด้วยความมัน
่ ใจและได้รบ
ั สิง่ ที่ได้เขียนไว้นั้นจาก “เบื้องบน�
หนั งสือ “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ทัง้ สามเล่มแรกนอกจากหนั งสือ
ลู กานี้ได้ เขียนไว้ก่อนกรุ งเยรู ซาเล็มถูกทําลายในปี ค�ศ� 70 หนังสือลูก
าได้รบ
ั การเขียนไว้ก่อนหนั งสือกิจการ (ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็ นที่แน่
นอนว่าหนั งสือลูกาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสืออ่น
ื ๆ และไม่ได้มา
จากการสืบหาหรือ จากสิง่ ที่ คนอื่น ได้ เห ็น ด้วยตาของท่านเอง ถึง แม้ ว่า
หนั ง สื อม ัทธิว มี จํานวนบทมากกว่า หนั งสือ ลู กาก ็ ตาม หน ังสือลู กาก ็ เป็น
“ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ที่ยาวที่สุด
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านลู กาน ี้ ได้ แสดงให้
เราเห็นพระเยซู ในพระลักษณะของ “บุ ตรมนุษย์� ซึ่งเป็นฐานะของพระ
เยซู ที่ ลูก าชอบมากที่ สุด หน ังสือ ลูก าเน้ น ถึง การประกอบด้วยฤทธิ์เดช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มากกว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู� อีกสาม
เล่ม (ลก 1:15, 41, 67; 3:22; 4:1, 14; 11:13; 24:49) หนังสือมัทธิวพูด
ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 ครัง้ และหนั งสือมาระโกพูดถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไม่กี่ครัง้ แต่หนังสือลูกาพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 ครัง้ หน
ังสือ ลูก าเน้ น ถึง การอธิษฐานด้วย หน ังสือ ลูก าเขียนไว้ สําหรับ ชาวกรีก
หน ังสื อม ัทธิว เขียนไว้สําหรับ ชาวยิว หน ังสื อมาระโกเขียนไว้สําหรับ ชาว
โรม
คํานํา
มี หลาย คน ได้ เรียบ เรียง เรือ
่ ง ราว เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ เชื่อ ได้ อย่าง
แน่ นอนในท่ามกลางเราทัง้ หลาย 2 ตามที่ เขาผู้ ได้ เห ็ นก ับ ตาเองตัง้ แต่
ต้น และเป็น ผู้ ประกาศพระวจนะนั ้น ได้ แสดงให้ เรารู ้ 3 เรียนท่านเธโอ
ฟีลัส ที่เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าเองก็ได้รู ทุ
้ กสิ่งอย่างถูกต้องตัง้ แต่ต้น จึง
ได้เห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรือ
่ งตามลําดับฝากให้ท่านด้วย 4 เพื่อท่านจะ
ได้รู แน่
้ นอนอันเกี่ยวกับเรือ
่ งราวเหล่านั ้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว
1

ลูกา 1:5
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ลูกา 1:25

ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ในรัชกาลเฮโรด กษั ตริย์ ของยู เดีย มี ปุ โรหิต คนหนึ่ ง ชื่อ เศคาริยาห์
อยู่ ในเวรอาบี ยาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์ ช่อ
ื เอลี ซาเบธ อยู่ ในตระกูล อา
6
โรน เขาทัง้ สองเป็นคนชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดําเนิ น
ตามพระบัญญั ติ และกฎทัง้ ปวงขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ มี ที่ ติ เลย 7 แต่
เขาไม่มีบุตร เพราะว่านางเอลี ซาเบธเป็นหมัน และเขาทัง้ สองก็ชราแล้ว
8 ต่อ มาขณะที่ เศคาริ ยาห์ ทํา หน้าที่ ปุ โรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า เมื่อ ท่านอยู่
เวรประจํา การของท่าน 9 ท่านได้ สลากตามธรรมเนี ยมของปุโรหิต ต้อง
เข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเผาเครือ
่ งหอมบูชา 10 ส่วน
บรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยูภ
่ ายนอกในเวลาเผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูต
สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่ เศคาริยาห์ ยืนอยู่ที่
ข้างขวาแท่นเผาเครือ
่ งหอมบูชา 12 เมื่อเศคาริยาห์เหนก
็ ตกใจกลั
็
ว 13 แต่
ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “เศคาริยาห์ เอ๋ย อย่า กลัว เลย ด้วย
ได้ ทรงฟัง คํา อธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านจะมี
บุ ตรเป็น ผู้ ชาย และท่านจะตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า ยอห์น 14 ท่านจะมี ความ
ปรีดา และ ยินดี และ คน เป็ นอ ัน มาก จะ เปรม ปรี ดิ ์ ที่ บุ ต รนั ้ นบัง เกิด มา
15 เพราะว่าเขาจะเป็ นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาจะ
ไม่ ด่ื มน ้าํ องุน
่ หรือ เหล้า เลย และเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา 16 เขาจะนําคนอิสราเอลหลายคนให้หน
ั กลับมา
หาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 17 เขาจะนําหน้าพระองค์
โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิเ์ ดชอย่างเอลี ยาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลู กและ
คนที่ ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติ
หน ่งึ ไว้ ให้ สมแก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 18 เศคาริยาห์ จึง ทูล ทูต สวรรค์ ว่า
“ข้าพเจ้า จะรู ้ แน่ ได้ อย่างไร เพราะข้าพเจ้า ก็ ชราและภรรยาก็ อายุ มาก
แล้ว� 19 ฝ่ายทูต สวรรค์ นั้น จึง ตอบท่านว่า “เราคือ กาเบรียลซึ่ง ยืน อยู่
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูดและนําข่าวดีนี้ มาแจ้งกบท
ั
่าน 20 ดู เถิด เพราะท่านมิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา ของเรา ถึง เรือ
่ งที่ จะสําเร็จ ตาม
กําหนด ท่านก็ จะเป็น ใบ้ แล ้ว ไม่ สามารถพูด ได้ จนถึง วันที ่ การณ์ เหล่า นี้
จะบังเกิดขึ้น� 21 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะ
ท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน 22 เมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้ คน
ทัง้ หลายจึงหยัง่ รู ว้ า่ ท่านได้เห็นนิ มิตในพระวิหาร เพราะท่านใช้ใบ้กับเขา
และยัง เป็น ใบ้ อยู่ 23 ต่อ มาเมื่อ หมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็ กล ับ ไปบ้าน
24 ภายหลัง นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านก็ ตัง
้ ครรภ์ แล ้ว ไปซ่อนตัว อยู่
25
ห้าเดือนพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําเช่นนี้ แก่ข้าพเจ้า ในวั
นทีพระองค์
่
ได้ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้า เพื่อนําความอดสูของข้าพเจ้าที่มี
5
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อยูท่
่ ามกลางคนทัง้ ปวงไปเสีย�
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์
เมื่อ ถึง เดือนที่ หก พระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ กาเบรียลนั ้น ให้ มาย ัง
เมืองหนึ่ ง ในแคว้น กาลิ ลี ชื่อ นาซาเร็ธ 27 มาถึง หญิง พรหมจารีคนหนึ่ ง
ที่ ได้ หมั ้นก ัน ไว้กับ ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โยเซฟ เป็น คนในวงศ์ วานดาวิด หญิง
พรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ 28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่า “เธอ
ผู้ซ่ึงเป็นทีท
่ รงโปรดปรานมาก จงจําเริญเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงสถิต
อยู่กับ เธอ เธอได้ รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง � 29 เมื่อ มารีย์เห ็ นทูต
สวรรค์องค์นั ้น เธอก็ตกใจเพราะคําของทูตนน
ั ้ และรําพึงว่าคํากล่าวนั ้น
30
จะหมายว่า อะไร แล ้ วท ูต สวรรค์ จึง กล่าวแก่ เธอว่า “มาร ีย์ เอ๋ย อย่า
กลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31 ดูเถิด เธอจะตัง้
ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า เยซู 32 บุ ตรนั ้นจะ
เป็น ใหญ่ และจะทรงเรียกว่า เป็น บุตรของพระเจ้า สูงสุด พระเจ้า ซึ่ง เป็น
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่าน
ให้แก่ ท่าน 33 และท่านจะครอบครองวงศ์ วานของยาโคบสืบไปเป็น นิ ตย์
และอาณาจักรของท่านจะไม่รู จั
้ กสิน
้ สุดเลย� 34 ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์
นั ้ นว่า “เหตุการณ์ นั ้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้รว่ มกับ
ชายใดไม่� 35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลง
มาบนเธอ และฤทธิเ์ ดชของผูส
้ ูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั ้นองค์บริสุทธิที
์ ่จะ
36
บังเกิด มานั ้น จะได้ เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า ดู เถิด ถึง นางเอลี ซา
เบธ ญาติ ของเธอชราแล้ว ก็ ยัง ตัง้ ครรภ์ มี บุ ตรเป็น ชายด้วย บัดนี้ นางนั ้
นที ่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ ได้ หกเดือนแล้ว 37 เพราะว่าไม่มี
สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเจ้า ทรงกระทํา ไม่ ได้ � 38 ส่วนมารีย์จึง ทูล ว่า “ดู เถิด
ข้าพเจ้า เป็น หญิง คนใช้ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอให้ บังเกิด แก่ ข้าพเจ้า
ตามคําของท่านเถิด� แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป
26

มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ
คราว นั ้น มา รีย์ จึง รีบ ออก ไป ถึง เมือง หนึ่ ง ใน แถบ ภูเขา แห่ง ยู เดีย
40 แล ้ว เข้าไป ใน เรือ นข อง เศ คา ริ ยาห์ ทักทาย ปราศรัย นาง เอ ลี ซา เบธ
41 ต่อ มาเมื่อ นางเอลี ซาเบธได้ยน
ิ คํา ปราศรัย ของมารีย์ ทารกในครรภ์
ของเขาก็ ดิน
้ และนางเอลี ซาเบธก็ ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ 42 จึง ร้องเสียงดัง ว่า “ท่านได้ รบ
ั พรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง และผู้ บังเกิด
จาก ครรภ์ ของ ท่าน ก็ ได้ รับ พระพร ด้วย 43 เป็น ไฉน ข้าพเจ้า จึง ได้ ความ
โปรดปรานเช่น นี้ คือ มารดาขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ได้ มาหา
ข้าพเจ้า 44 เพราะดูเถิด พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารกใน
39
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ครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดี 45 สตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุข เพราะว่า
จะสําเร็จตามพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา�
คําสรรเสริญของมารีย์
นาง มา รีย์ จึง ว่า “จิ ต ใจ ของ ข้าพเจ้า ก็ ยกย่อง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
47 และ วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า ก็ เก ิด ความ ปี ติ ยินดี ใน พระเจ้า พระ ผู้
ช่วย ให้ รอด ของ ข้าพเจ้า 48 เพราะ พระองค์ ทรง ห่วงใย ฐานะ อัน ยาก ตํ่า
แห่ง หญิง คนใช้ ของ พระองค์ เพราะ ดู เถิด ตัง้ แต่ นี้ ไป คน ทุก ชัว่ อายุ จะ
เรียกข้าพเจ้า ว่า ผาสุก 49 เพราะว่า ผู้ทรงฤทธิ์ได้ ทรงกระทํา การใหญ่ กับ
ข้าพเจ้า พระนาม ของ พระองค์ ก็ บริสุทธิ์ 50 พระ กรุ ณา ของ พระองค์ มี
แก่ บรรดาผู้ ยาํ เกรงพระองค์ ทุ กชั ่วอายุ สืบๆไป 51 พระองค์ ทรงสําแดง
ฤทธิ์ ด้วยพระกรของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ คนที ่ มี ใจเย่อ หยิง่
แตกฉาน ซ่าน เซ็น ไป 52 พระองค์ ทรง ถอด เจ้า นาย จาก พระ ที่ นั ่ง และ
ทรงยกผู้ น้อยขึ้น 53 พระองค์ ทรงโปรดให้ คนอดอยากอิ่มด ้วยสิ่ งด ี และ
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ คนมัง่ มี ไปมือ เปล่า 54 พระองค์ ทรงช่วยอิสราเอล
ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ คือ ทรงจดจํา พระกรุ ณาของพระองค์ 55 ที่ มีต ่ ออ
ับ ราฮัม และต่อ เชื้อ สายของท่านเป็น นิ ตย์ ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของเรา� 56 มาร ีย์ อาศัย อยู่ กับ นางเอลี ซาเบธประมาณสาม
เดือน แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน
46

การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

57 ครัน
้ เวลาซึ่งนางเอลี ซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว

นางก็คลอด
บุตรเป็น ชาย เพื่อนบ้านและญาติ พี่ น้ องของนางได้ ยิ นว ่า องค์ พระผู้
เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดงพระมหากรุ ณาแก่ นาง เขาทัง้ หลายก็ พากัน เปรม
ปรีดิ ์ ด้วย 59 ต่อ มาครัน
้ ถึง วันที ่ แปดแล้ว เขาก็ พากัน มาให้ ทารกนั ้น เข้า
สุ หน ัต และเขาจะให้ ช่อ
ื ทารกนั ้ นว ่า เศคาริ ยาห์ ตามชื่ อบ ิดา 60 ฝ่าย
มารดาจึง ตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ ต้องให้ ช่อ
ื ว่า ยอห์น� 61 เขาพากัน ตอบนาง
ว่า “ไม่มี ผู้ ใดในพวกญาติ ของท่านที่ มี ชื่อ อย่างนั ้น� 62 แล ้ว เขาจึง ใช้ ใบ้
กับ บิดา ถามว่า ท่านอยากจะให้ บุ ตรนั ้น ชื่อ อะไร 63 บิ ดาจึง ขอกระดาน
ชนวนมาเขียนว่า “ชื่อของบุตรคือยอห์น� คนทัง้ หลายก็ ประหลาดใจนั ก
64 ในทันใดนั ้น ปากและลิน
้ ของท่านก็ คืนดี อีก แล ้ วท ่า นกล่า วสรรเสริญ
65
พระเจ้า บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็ บังเกิดความกลัว และเหตุ การณ์
ทัง้ ปวงนั ้ นก ็ เลื่องลือ ไปทัว่ แถบภูเขาแคว้น ยู เดีย 66 บรรดาคนที่ ได้ ยิ นก
็ จดจํา ไว้ ในใจและว่า “ทารกนั ้น จะเป็น อย่างไรหนอ� และพระหัตถ์ ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า อยู่ กับ เขา 67 ฝ่ายเศคาริ ยาห์ ผู้ เป็น บิดาประกอบไป
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล ้ว ได้ พยากรณ์ ว่า 68 “จงสรรเสริญ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของพวกอิสราเอล ด้วยว่า พระองค์ ได้ ทรงเยีย
่ มเยียน
69
และช่วยไถ่ ชนชาติ ของพระองค์
และได้ ทรงชู เขาแห่ง ความรอดขึ้น
58
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มาเพื่อ เราในวงศ์ วานของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 70 ตามที่ พระองค์
ได้ ตรัส ไว้ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิ์
ของพระองค์ 71 ว่าเราจะรอดพ้นจากพวกศั ตรู ของเราทัง้ หลาย และพ้น
จากมือของคนทัง้ ปวงที่ชงั เรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุ ณาซึ่งทรงสัญญา
แก่ บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์
73 คือคําปฏิญาณซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของ
เรา 74 ว่าเมื่อเราทัง้ หลายพ้นจากมือศัตรู ของเราแล้ว จะทรงโปรดให้เรา
ปรนนิ บติ
ั พระองค์โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบริสุทธิแ
์ ละด้วย
ความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์ พระองค์ ตลอดชีวต
ิ ของเรา 76 ท่าน
ทารกเอ๋ย เขาจะเรียกท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ ของผู้สูงสุด เพราะว่า
ท่านจะนําหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะจัดเตรียมมรรคาของพระองค์ไว้
77 เพื่อ จะให้ ชนชาติ ของพระองค์ มี ความรู ถึ
้ ง ความรอด โดยการทรงยก
บาปของเขา 78 โดยพระทัย เมตตากรุ ณาแห่ง พระเจ้า ของเรา แสงอรุ ณ
จากเบื้องสูงจึงมาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทัง้ หลายผู้อยู่
ในที่ มืด และในเงาแห่ง ความตาย เพื่อ จะนํา เท้า ของเราไปในทางสันติ
สุข � 80 ฝ่ายทารกนั ้ นก ็ ได้ เจริญวัย ขึ้น และจิต วิญญาณก็ มี กําลัง ทวีขึ้น
และไปอาศัย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารจนถึง วันที ่ ท่านจะได้ มาปรากฏแก่ ชนชาติ
อิสราเอล

2
พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)

อยู่ มาคราวนั ้น มี รับสัง่ จากซี ซาร์ ออก ัสตัส ให้ จดทะเบียนสํา มะโน
ครัวท ั วท
่ ัง้ แผ่น ดิน 2 (นี่ เป็ นคร ง
ั ้ แรกที่ ได้ จดทะเบียนสํามะโนครัว เมื่อ คี
3
ริน ิ อส
ั เป็น เจ้า เมืองซีเรีย� คนทัง้ ปวงต่างคนต่างได้ ไปขึ้น ทะเบียนยัง
เมืองของตน 4 ฝ่ายโยเซฟก็ข้น
ึ ไปจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีถึงเมือง
ของดาวิด ชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์ วานและ
เชื้อ สายของดาวิด� 5 เขาได้ ไปกับ มารีย์ ที่ เขาได้ หมัน
้ ไว้แล้ว เพื่อ จะขึ้น
ทะเบียนและนางมีครรภ์ 6 เมื่อเขาทัง้ สองยังอยูที
่ ่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารียจ
์ ะ
ประสู ติ บุตร 7 นางจึง ประสู ติ บุ ตรชายหัวปี เอาผ้า อ้อมพัน และวางไว้ใน
รางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
1

ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ

ในแถบนั ้น มี คนเล ี้ ยงแกะอยู่ ในทุ่ง นา เฝ้า ฝูง แกะของเขาในเวลา
กลางคืน 9 ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ เขา
และรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก 10 ฝ่าย
ทูตสวรรค์องค์นั ้นกล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เรานําข่าวดี
มาย ัง ท่าน ทัง้ หลาย คือ ความ ปรี ดี ยิง่ ซึ่ง จะ มา ถึง คน ทัง้ ปวง 11 เพราะ
ว่า ใน วัน นี้ พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ ท่าน ทัง้ หลาย คือ พระ คริสต์ เจ้า มาบ
8
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ัง เกิด ที่ เมือง ดา วิด 12 นี่ จะ เป็น หมาย สําคัญ แก่ ท่าน ทัง้ หลาย คือ ท่าน
จะได้ พบพระกุมารนั ้น พัน ผ้า อ้อมนอนอยู่ ในรางหญ้า� 13 ทันใดนั ้น มี
ชาวสวรรค์ หมู่ หน่ึ งมาอยู่ กั บท ูต สวรรค์ องค์ นั ้ นร ่วมสรรเสริญ พระเจ้า ว่า
14 “รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่ สู งสุ ด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ ทัง้ ปวงซึ่ง ทรงโปรดปรานนั ้น� 15 ต่อ มาเมื่อ ทูต สวรรค์
เหล่ านั ้นไปจากเขาขึ้นสู่ สวรรค์ แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้ พู ดกันว่า “บัดนี้ ให้
เราไปยัง เมืองเบธเลเฮม ดู เหตุการณ์ ที่ เก ิด ขึ้น นั ้น ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ได้ทรงแจ้งแก่เรา� 16 เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารียก
์ ับโยเซฟและพบพระ
กุมารนั ้น นอนอยู่ ในรางหญ้า 17 ครัน
้ เขาได้ เห ็น แล้ว จึง เล่า เรือ
่ งซึ่ง เขา
18
ได้ยน
ิ ถึงพระกุมารนั ้น คนทัง้ ปวงที่ ได้ ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้ อความ
ที่ คนเล ี้ ยงแกะได้ บอกแก่ เขา 19 ฝ่ายนางมารีย์ ก็ เก ็บ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ ไว้
ในใจ และรําพึง อยู่ 20 คนเล ี้ ยงแกะจึง กลับ ไปยกย่องสรรเสริญ พระเจ้า
เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้เห็น ดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว
พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)
ครัน
้ ครบแปดวัน แล้ว เป็ นว ัน ให้ พระกุมารนั ้น เข้า สุ หน ัต เขาจึง ให้
นามว่า เยซู ตามซึ่ง ทูต สวรรค์ ได้ กล ่าวไว้ ก่อนยั งม ิ ได้ ปฏิสนธิ ในครรภ์
22 เมื่อ วัน ทํา พิธ ี ชา
ํ ระตัว ของนางมารีย์ ตามพระราชบัญญั ติ ของโมเสส
เสร็จ ลงแล้ว เขาทัง้ หลายจึง นํา พระกุมารไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะถวาย
แด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า 23 (ตามที่ เขียนไว้แล้วในพระราชบัญญัติ ขององค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า “บุ ตรชายทุกคนที่ เบิกครรภ์ ครัง้ แรก จะได้ เรียกว่าเป็น
ผู้บริสุทธิถวายแด่
องค์ พระผู้เป็นเจ้า�) 24 และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ ได้
์
ตรัสสง
ั ่ ไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง
หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว�
21

สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
ดู เถิด มี ชาย คน หนึ่ ง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ชื่อ สิ เม โอน เป็น คน ชอบ
ธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รบ
ั ความ
บรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณบริสุทธิท
์ รงสถิตกบท
ั ่าน 26 พระวิญญาณ
บริ สุทธิ ์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านจะไม่ ตายจนกว่า จะได้ เห ็ นพระ
คริสต์ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า 27 สิ เม โอน เข้าไป ใน พระ วิหาร โดย พระ
วิญญาณทรงนํา และเมื่ อบ ิ ดามารดาได้ นํา พระกุมารเยซู เข้าไป เพื่อ จะ
กระทํา แก่ พระกุมารตามธรรมเนี ยมแห่ง พระราชบัญญั ติ 28 สิ เมโอนจึ
งอ ุ้ม พระกุ มาร และสรรเสริญ พระเจ้า ว่า 29 “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
บัดนี้ พระองค์ ทรง ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์ ไป เป็นสุข ตามพ ระ ดํารัส ของ
พระองค์ 30 เพราะว่า ตาของข้า พระองค์ ได้ เห ็น ความรอดของพระองค์
แล้ว 31 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ ต่อ หน้า บรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย
32 เป็ น ความ สว่าง ส่อง แสง แก่ คน ต่าง ชาติ และ เป็ น สง่า ราศี ของ พวก
25
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อิสราเอล ชนชาติของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็
ประหลาดใจ เพราะถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้ กล ่าวถึง พระกุมารนั ้น 34 แล ้ว สิ เม
โอนก็ อวยพรแก่ เขา แล้วกล่า วแก่ นางมารีย์มารดาของพระกุ มารนั ้ นว่า
“ดู ก่อนท่าน ทรงตัง้ พระกุมารนี้ ไว้เป็น เหตุ ให้ หลายคนในพวกอิสราเอล
ล้ม ลงหรือ ยกตัง้ ขึ้น และจะเป็น หมายสําคัญ ซึ่ง คนปฏิเสธ 35 เพื่อ ความ
คิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้ง (เออ ถึงจิตใจของท่านเองก็
ยังจะถูกดาบแทงทะลุด้วย)”
นางอันนาหญิงผู้พยากรณ์

ยั งม ี ผู้ พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่ ออ ันนา บุ ตรสาวฟานูเอลในตระกูล
อาเชอร์ นางเป็น คนชรามากแล้ว มี สามี ตัง้ แต่ ยัง เป็น สาวพรหมจารีอยู่
และอยู่ด้วยกันเจ็ดปี 37 แล้วก็เป็ นม่ายมาจนถึงอายุแปดสิบสี่ปี นางมิได้
ไปจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธิษฐาน
ทัง้ กลางวันกลางคืน 38 ในขณะนั ้นผู้หญิงคนนี้ ก็เข้ามาขอบพระคุณองค์
พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทัง้ ปวงที่คอยการทรง
ไถ่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มฟัง
36

ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ
ครัน
้ โยเซฟกับ นางมารีย์ ได้ กระทํา การทัง้ ปวงตามพระราชบัญญั ติ
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสร็จ แล้ว จึง กลับ ไปถึง นาซาเร็ธ เมืองของตนใน
แคว้นกาลิลี 40 พระกุมารนั ้นกเจริ
็ ญวัย และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ
ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูก
่ ับท่าน
39

พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยีย
่ มกรุ งเยรู ซาเล็ม

41 ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในการเลี้ยงเทศกาลปั ส

กาทุก ปี ๆ 42 เมื่อ พระกุมารมี พระชนมายุ สิ บสองพรรษา เขาทัง้ หลายก็
ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตามธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น 43 เมื่อ ครบกําหนด
วัน เลี้ยงกัน แล้ว ขณะเขากําลัง กลับ ไป พระกุมารเยซู ก็ ยัง ค้างอยู่ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับ มารดาของพระองค์ ก็ ไม่รู ้ 44 แต่ เพราะเขาทัง้
สองคิดว่าพระกุมารนั ้นอยู่ในหมู่คนที ่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้ วัน
หนึ่ ง แล ้ วหาพระกุมารในหมู่ ญาติ พี่ น้ องและพวกคนที่ รู ้จั กก ัน 45 เมื่อ
ไม่พบ พวกเขาจึงกลับไปเที่ยวหาพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 46 ต่อมาครัน
้
หามาได้ สามวัน แล้ว จึง พบพระกุมารนั ่ง อยู่ ในพระวิหารท่ามกลางพวก
อาจารย์ ฟัง และไต่ถามพวกอาจารย์ เหล่ านั ้น อยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่ ได้ ยิ นก
็ ประหลาดใจในสติ ปัญญาและคํา ตอบของพระกุมารนั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้
สองเมื่อ เห็น พระกุมารแล้ วก ็ ประหลาดใจ มารดาจึง ถามพระกุมารว่า
“ลูกเอ๋ย ทําไมจึงทําแก่เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นั ก�
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“ท่านเทีย
่ วหาฉั นทําไม ท่านไม่ทราบ
หรือ ว่า ฉั น ต้องกระทํา พระราชกิจ แห่ง พระบิดาของฉั น� 50 เขาทัง้
สองก็ ไม่ เข ้า ใจคํา ซึ่ง พระกุมารกล่าวแก่ เขา 51 แล ้ว พระกุมารก็ ลงไปกับ
เขาไปยัง เมืองนาซาเร็ธ อยู่ ใต้ ความปกครองของเขา มารดาก็ เก ็บ เรือ
่ ง
52
ราวทัง้ หมดนั ้น ไว้ ในใจ พระเยซู ก็ได้ จําเริญ ขึ้น ในด้านสติ ปัญญา ใน
ด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจําเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
49 พระกุมารจึงตอบเขาทัง
้ สองว่า

3
การรับ ใช้ ของยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา (มธ 3:1-12; มก 1:1-8; ยน
1:6-8, 15-36)
1 เมื่อ ปี ที่ สิ บห้า ในรัช กาลทิเบริอส
ั ซี ซาร์ ปอนทิ อส
ั ปี ลาตเป็นเจ้าเมือง
ยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี ฟีลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทู
เรียกับบริเวณแคว้นตราโคนิ ติส ลีซาเนี ยสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน 2 อันนา
สกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต คราวนั ้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์
นบุตรชายเศคาริยาห์ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 3 แล ้ว ยอห์น จึง ไปทัว่ บริเวณรอบ
แม่น้ําจอร์แดน ประกาศเรือ
่ งบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่ เพื่อจะ
ทรงยกความผิดบาปเสียได้ 4 ตามที่ มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือถ้อยคําของ
อิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า “เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ‘จงเตรียม
มรรคาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของพระองค์ ให้ ตรงไป
5 หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม ภูเขาและเนิ นทุกแห่งจะให้ต่ําลง ทางคดจะ
กลายเป็น ทางตรง และทางที่ ขรุ ขระจะกลายเป็น ทางราบ 6 เนื้ อ หนั ง ทัง้
ปวงจะได้ เห ็น ความรอดของพระเจ้า� ” 7 ยอห์น จึง กล่าวแก่ ประชาชนที่
ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่า “โอ เจ้าชาติงู ร้าย ใครได้เตือนเจ้าให้หนี
จากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั ้น 8 เหตุฉะนั ้น จงพิสูจน์การกลับใจของเจ้า
ด้วยผลที่ เกิด ขึ้น อย่า นึ ก เหมาเอาในใจว่า ตัว มี อบ
ั ราฮัม เป็น บิดา เพราะ
เราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นกับอับ
ราฮัม จากก้อนหิน เหล่า นี้ ได้ 9 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้ แล้ว และทุก
ต้ นที ่ไม่เกิดผลดี จะต้องตัดเสียแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ� 10 ฝ่ายประชาชน
จึง ถามท่านว่า “เราจะต้องทํา ประการใด� 11 ท่านจึง ตอบเขาว่า “ผู้ ใด
มี เสื้อ สองตัว จงปัน ให้ แก่ คนไม่ มี และใครมี อาหาร จงปัน ให้ เหมือนกัน
� 12 พวกเก็บ ภาษี ก็ มาขอรับ บัพ ติศ มาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์
เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ต้องทํา ประการใด� 13 ท่านจึง ตอบเขาว่า “เจ้ าทัง้
หลายอย่า เก็บ ภาษี เกิน พิกัด � 14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวก
ข้าพเจ้า เล่า จะต้องทํา ประการใด� ท่านตอบเขาว่า “อย่า กดขี่ ผู้ ใด อย่า
หาความใส่ ผู้ใด แต่ จงพอใจในค่าจ้างของตน� 15 เมื่อคนทัง้ หลายกําลัง
คอยพระคริสต์ อยู่ และได้ ใคร่ครวญถึง ยอห์ นว ่า ตั วท ่านเป็น พระคริสต์
หรือมใช่
ิ 16 ยอห์นจึงตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยนํ้าก็
จริง แต่จะมีพระองค์หน่ง
ึ เสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่
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คู่ ควรแม้จะแก้ สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์ นั ้นจะทรงให้เจ้
าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 17 พระหัตถ์
ของพระองค์ ถือพลัว่ พร้อมแล้วเพื่อจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ ให้
ทัว่ และเพื่อ จะเก็บ ข้าวไว้ในยุง้ ฉางของพระองค์ แต่ พระองค์ จะทรงเผา
แกลบด้วยไฟที่ ไม่รู ดั
้ บ � 18 ยอห์น จึง ประกาศตัก เตือนอีก หลายประการ
แก่คนทัง้ หลาย 19 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรือ
่ ง
นางเฮโรเดีย ภรรยาของน้ องชายชื่อ ฟี ลิป และเพราะการชั วท
่ ัง้ หมดที่ เฮ
โรดได้ กระทํา นั ้น 20 เฮโรดยัง ทํา ความชั วน
่ ี้ เพิม
่ กั บท ี่ ได้ ทํา มาแล้ว คือ ได้
จับยอห์นจําไว้ในคุก
พระเยซู ทรงรับ บัพ ติศ มาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:1317; มก 1:9-11)
21 อยูมาเมื
่
่ อคนทัง้ ปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย
ขณะเมื่อ ทรงอธิษฐานอยู่ ท้องฟ้า ก็ แหวกออก 22 และพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ทรงรู ปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียง
มาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์

(ตามความ
คาดหมายของคนทัง้ หลาย� เข ้า ใจว่า เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรเฮลี
24 ซึ่ง เป็ น บุ ตรม ัทธัต ซึ่ง เป็ น บุตรเลวี ซึ่ง เป็ น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็ น บุตรยัน
นาย ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ 25 ซึ่งเป็นบุ ตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตรอาโมส ซึ่ง
เป็น บุตรนาฮูม ซึ่ง เป็น บุตรเอสลี ซึ่ง เป็น บุตรนั ก กาย 26 ซึ่ง เป็น บุตรมา
อาท ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัทธาธี อส
ั ซึ่ง เป็น บุตรเสเมอิน ซึ่ง เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง
เป็น บุตรยู ดาห์ 27 ซึ่ง เป็น บุตรโยอานาห์ ซึ่ง เป็น บุตรเรซา ซึ่ง เป็น บุตรเศ
รุ บ บาเบล ซึ่ง เป็น บุตรเซลาทิ เอล ซึ่ง เป็น บุตรเนรี 28 ซึ่ง เป็น บุตรเมลคี
ซึ่งเป็นบุตรอัดดี ซึ่งเป็นบุตรโคสัม ซึ่งเป็นบุตรเอลมาดัม ซึ่งเป็นบุตรเอร์
29 ซึ่งเป็ นบุตรโยซี ซึ่งเป็ นบุตรเอลีเยเซอร์ ซึ่งเป็ นบุตรโยริม ซึ่งเป็ นบุตรม
ัทธัต ซึ่ง เป็น บุตรเลวี 30 ซึ่ง เป็น บุตรสิ เมโอน ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ ซึ่ง เป็น
บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรโยนาน ซึ่ง เป็น บุตรเอลี ยาคิ ม 31 ซึ่ง เป็น บุตรเม
เลอา ซึ่งเป็นบุตรเมนนั น ซึ่งเป็นบุตรมัทตะธา ซึ่งเป็นบุตรนาธัน ซึ่งเป็น
บุตรดาวิด 32 ซึ่งเป็นบุตรเจสซี ซึ่งเป็นบุตรโอเบด ซึ่งเป็นบุตรโบอาส ซึ่ง
เป็นบุตรสัลโมน ซึ่งเป็นบุตรนาโซน 33 ซึ่งเป็นบุตรอัมมีนาดับ ซึ่งเป็นบุตร
ราม ซึ่ง เป็น บุตรเฮสโรน ซึ่ง เป็น บุตรเปเรศ ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ 34 ซึ่ง เป็น
บุตรยาโคบ ซึ่งเป็นบุตรอิสอัค ซึ่งเป็นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็นบุตรเทราห์ ซึ่ง
เป็น บุตรนาโฮร์ 35 ซึ่ง เป็น บุตรเสรุ ก ซึ่ง เป็น บุตรเรกู ซึ่ง เป็น บุตรเปเลก
ซึ่ง เป็น บุตรเอเบอร์ ซึ่ง เป็น บุตรเซลาห์ 36 ซึ่ง เป็น บุตรเคนั น ซึ่ง เป็น บุตร
23 เมื่อ พระเยซู ทรงมี พระชนมายุ ประมาณสามสิบ พรรษา
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อารฟาซัด ซึ่ง เป็น บุตรเชม ซึ่ง เป็น บุตรโนอาห์ ซึ่ง เป็น บุตรลาเมค 37 ซึ่ง
เป็นบุตรเมธูเสลาห์ ซึ่งเป็นบุตรเอโนค ซึ่งเป็นบุตรยาเรด ซึ่งเป็นบุตรมา
หะลาเลล ซึ่งเป็นบุตรเคนั น 38 ซึ่งเป็นบุตรเอโนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็น
บุตรอาดัม ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้า

4
พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)
1 พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ํา

จอร์แดน และพระวิญญาณได้ ทรงนําพระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รกันดาร 2 ทรง
ถูกพญามารทดลองถึงสี่สิบวัน ในวันเหล่านั ้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย
และเมื่อ สิน
้ สี่ สิ บวัน แล้ว พระองค์ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 พญามาร
จึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงสั ่ งก ้อนหิน นี้ ให้
กลายเป็น ขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบมารว่า “มี พระคัมภีร ์เข ียน
ไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่ บํารุงด้วย
พระวจนะทุกคําของพระเจ้า� ” 5 แล้วพญามารจึงนําพระองค์ข้น
ึ ไปยัง
ภูเขาที่ สูง สําแดงบรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะเดียวให้พระองค์
ทอดพระเนตร 6 แล ้ว พญามารได้ ทูล พระองค์ ว่า “อํานาจทัง้ สิน
้ นี้ และ
สง่า ราศี ของราชอาณาจั กรน ัน
้ เราจะยกให้ แก่ ท่าน เพราะว่า มอบเป็น
สิทธิไว้แก่ เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้ แก่ ผู้ ใดก็ จะให้ แก่ ผู้ นั ้น 7 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้าท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพสิง่ นั ้นจะเป็นของท่านทัง้ หมด�
8 ฝ่าย พระ เยซู ตรัส ตอบ มาร ว่า “อ้าย ซาตาน จง ถอย ไป ข้าง หลัง เรา
เพราะมี พระคัมภีร ์ เข ียนไว้ ว่า ‘จงนมัสการองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น
พระเจ้า ของท่าน และปรนนิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู้ เดียว � ” 9 แล ้ว มารจึง
นําพระองค์ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และให้พระองค์ ประทั บอยู่ที่ ยอดหลังคา
พระวิหาร แล้วทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้า จงโจนลงไป
จากที่ นี่ เถิด 10 เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่ เหล่า ทูต
สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ป้อ งกั นร ักษาท่านไว้� 11 และ ‘เหล่ า
ทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของ
ท่านจะกระแทกหิน� ” 12 พระเยซู จึง ตรัส ตอบมารว่า “มี คํา กล่าวไว้ว่า
‘อย่าทดลององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน� ” 13 เมื่อพญา
มารทําการทดลองทุกอย่างสิน
้ แล้ว จึงละพระองค์ไปชัว่ คราว
พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16;
มก 1:14)
14 พระเยซู ได้ เสด็จกลับไปด้วยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกา
ลิ ลี และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์ เลื่องลือ ไปตามถิน
่ โดยรอบ 15 พระองค์
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ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา และได้ รบ
ั ความสรรเสริญ จาก
คนทัง้ ปวง
พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

แล ้ว พระองค์ เสด็จ มา ถึง เมือง นา ซา เร็ธ เป็ นที ่ ซึ่ง พระองค์ ทรง
เจริญวัย ขึ้น พระองค์ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลาในวัน สะบาโตตามเคย
และ ทรง ยืน ขึ้น เพื่อ จะ อ่าน พระ คัมภีร ์ 17 เขา จึง ส่ง พระ คัมภีร ์ อส
ิ ยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ให้ แก่ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงคลี่ หน ังสือ นั ้น ออก ก็
ค้น พบข้อ ที่ เข ียนไว้ ว่า 18 ‘พระวิญญาณแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า สถิต
อยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ แก่ คนยากจน พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ให้ รก
ั ษาคนที่
ชอกชํ้า ระกํา ใจ ให้ ร้องประกาศอิสรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้ ประกาศ
แก่ คนตาบอดว่า จะได้ เห ็ นอ ีก ให้ ปล่อยผู้ ฟกชํ้า เป็ นอ ิ สระ 19 และ
ให้ ประกาศปี แห่ งความโปรดปรานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 20 แล ้ว
พระองค์ ทรงม้วนหนั งสือ ส่ง คืนให้ แก่ เจ้า หน้าที่ แล ้ว ทรงนั ่ง ลงและตา
ของคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาก็ เพ่ง ดู พระองค์ 21 พระองค์ จึง เริม
่ ตรัส แก่
เขาว่า “คัมภีร ์ ตอนนี้ ที่ ท่านได้ ยิ นก ับ หู ของท่านก็ สา
ํ เร็จ ในวัน นี้ แล้ว
� 22 คนทัง้ ปวงก็เป็นพยานรับรองคําของพระองค์ และประหลาดใจด้วย
ถ้อยคํา อัน ประกอบด้วยคุณ ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และ
ว่า “คนนี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟมิใช่หรือ� 23 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า
“ท่านทั้งหลายจะกล่าวคําสุภาษิ ตข้อนี้ แก่เราเป็นแน่ คือว่า ‘หมอจง
รักษาตัวเองเถิด คือบรรดาการซึ่งเราได้ยินว่า ท่านได้กระทําในเมือง
คาเปอรนาอุม จงกระทํา ในเมืองของตนที่ นี่ ด้วย � ” 24 พระองค์ ตรั
สว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ไม่มีศาสดาพยากรณ์ คน
ใดได้รบ
ั การต้อนรับในบ้านเมืองของตน 25 แต่เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้งหลายว่า มีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ยาห์
เมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึงสามปี กับหกเดือนจึงเกิดกันดารอาหารมากทั่ว
แผ่น ดิน 26 และเอลี ยาห์ มิได้ รับ ใช้ ให้ ไปหาหญิ งม ่ายคนใด เว้น แต่
หญิงม่ายคนหนึ่ งในบ้านศาเรฟัทแคว้นเมืองไซดอน 27 และมีคนโรค
เรื้อนหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลีชาศาสดาพยากรณ์ แต่ไม่มี
ผู้ ใดได้ รบ
ั การรักษาให้ หายโรคนั้ น เลย เว้น แต่ นาอามานชาวซีเรีย�
28 เมื่อคนทัง
้ ปวงในธรรมศาลาได้ยน
ิ ดังนั ้นกโ็ กรธยิง่ นั ก 29 จึงลุกขึ้นผลัก
พระองค์ออกจากเมือง พาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขา ซึ่งตัง้ อยู่
บนเนิ น นั ้น หมายจะผลัก พระองค์ ลงไป 30 แต่ พระองค์ ทรงดําเนิ น ผ่าน
ท่ามกลางเขาพ้นไป
16

พระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)

พระองค์ เสด็จ ลงไปถึง เมืองคาเปอรนาอุม แคว้น กาลิ ลี และได้ สัง่
สอนเขาทัง้ หลายทุก วันสะบาโต 32 คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ใจด้วยการสอน
31
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ของพระองค์ เพราะคําของพระองค์ประกอบด้วยอํานาจ 33 มีชายคนหนึ่ ง
ในธรรมศาลาที่ มี ผี โสโครกเข้า สิง เขาร้องเสียงดัง 34 กล่าวว่า “ไฮ้ พระ
เยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมาเพื่อ
จะทําลายเราหรือ เรารู ว้ า่ ท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธิของพระเจ้
า�
์
35 พระเยซู จึง ตรัส ห้ามมั นว ่า “จงนิ่ ง เสีย ออกมาจากเขาซิ� เมื่อ ผี
นั ้น ได้ ทําให้เขาล้ม ลงท่า มกลางประชาชนแล้ว ก็ ออกมาจากเขา แต่ มิได้
ทํา อันตรายเขาเลย 36 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก พู ดก ั นว ่า “คํา นี้ เป็น
อย่างไรหนอ เพราะว่า ท่านได้ สัง่ ผี โสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและด้วยฤทธิ์
เดช มันก็ออกมา� 37 กิตติศัพท์ ของพระองค์ จึงได้ เลื่องลือไปทุกตําบลที่
อยูรอบนั
่
้น
38)

พระเยซู ทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บ ป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-

38 ฝ่ายพระองค์ทรงลุกขึ้นออกจากธรรมศาลา เสด็จเข้าไปในเรือนของ

ซีโมน แม่ยายซีโมนป่วยเป็นไข้หนั ก เขาทัง้ หลายจึงอ้อนวอนพระองค์ให้
ช่วยหญิงนั ้น 39 พระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนเจ็บ ทรงห้ามไข้ ไข้ก็หาย และ
ในทันใดนั ้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลา
ตะวัน ยอแสง ใครมี คนเจ็บ เป็น โรคต่างๆก็ พามาหาพระองค์ พระองค์ ก็
ทรงวางพระหัตถ์ ถู กต้องเขาทุกคน ให้เขาหายโรค 41 ผีก็ ออกมาจากคน
หลายคนด้วย ร้องว่า “ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่าย
พระองค์ ก็ ทรงห้ามมิ ให้ มัน พูด เพราะว่า มั นร ู้ แล ้ วว ่า พระองค์ เป็น พระ
คริสต์ 42 ครั ้นร ุ่ง เช้า พระองค์ เสด็จ ออก ไป ยัง ที่ เปลี่ยว ประชาชน เที่ยว
เสาะหาพระองค์ ครัน
้ พบแล้ วก ็ หน ่ วงเหนี่ ยวพระองค์ ไว้ไม่ ให้ ไปจากเขา
43 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เราต้องไปประกาศเรื่องอาณาจักรของ
พระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะว่าทีเ่ ราได้รับใช้มากเพราะเหตุ
็
นี้เอง�
44 พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทัว
่ แคว้นกาลิลี

5

การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร

1 ต่อ มาครัน
้ เมื่อประชาชนกําลัง เบียดเสียดพระองค์ เพื่อ ฟัง พระวจนะ

ของ พระเจ้า พระองค์ ทรง ยืน อยู่ ที่ ฝั่ ง ทะเล สาบ เยน เน ซา เรท 2 และ
พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น เรือ สอง ลํา จอด อยู่ ริม ฝั่ ง ทะเลสาบ นั ้น แต่
ชาวประมงขึ้น จากเรือ แล้ว กําลัง ซัก อวนอยู่ 3 พระองค์ จึง เสด็จ ลงเรือ ลํา
หนึ่ ง เป็น เรือ ของซี โมน และทรงขอให้ เขาถอยไปจากฝั่ งหน่ อยหนึ่ ง แล
้ว พระองค์ ทรงนั ่ง ลงสอนประชาชนจากเรือ นั ้น 4 เมื่อ พระองค์ ตรัส สอน
เสร็จแล้ว จึงตรัสแก่ ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ ําลึกหย่อนอวนต่างๆ
ลงจับปลา� 5 ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์
ทัง้ หลายทอดอวนคืน ยัง รุ ง่ ไม่ ได้ อะไรเลย แต่ ข้า พระองค์ จะหย่อนอวน
ลงตามพระดํารัสของพระองค์� 6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็น
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อัน มาก จนอวนของเขาขาด 7 เขาจึง ทํา สําคัญ แก่ ผู้ ร่วมงานที่ อยู่ ในเรื
ออ ี กลํา หนึ่ ง ให้ มาช่วย เขาก็ มาช่วย แล ้ว ได้ ปลาเต็ม เรือ ทัง้ สองลํา จน
เรือเริม
่ จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั ้น ก็กราบลงที่พระชานุของ
พระเยซู ทูลว่า “โอ พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้หา่ งจากข้าพระองค์เถิด
เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะว่าเขากับคนทัง้ หลายที่อยูด้
่ วย
กัน ประหลาดใจด้วยปลาเป็ นอ ัน มากที่ เขาจับ ได้ นั ้น 10 ยากอบและยอห์
นบุตรชายของเศเบดี ผู้ ร่วมงานกับ ซี โมนก็ ประหลาดใจเหมือนกัน พระ
เยซู ตรัส แก่ ซี โมนว่า “อย่า กลัว เลย ตั้งแต่ นี้ ไปท่านจะเป็น ผู้ จับ คน�
11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง
้ สิง่ สารพัด และตามพระองค์ไป
พระเยซูทรงรักษาชายโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; มก 1:40-44)
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงอยู่ ในเมืองหนึ่ ง ดู เถิด มี คนเป็น โรคเรือ
้ น
เต็ มท ง
ั ้ ตัว เมื่อ เขาเห็น พระเยซู ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ นอ ้อ นวอนทูล พระองค์
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียง แต่ พระองค์ จะ โปรด ก็ จะ ทรง บันดาล ให้ ข้า
พระองค์ สะอาดได้� 13 พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ถู กต้องเขาแล้ว ตรัสว
่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดนั ้น โรคเรือ
้ นของเขาก็ หาย
14 พระองค์ จึง กําชับ เขาไม่ ให้ บอกผู้ ใด และตรัสว ่า “แต่ จงไปแสดงตัว
แก่ ปุ โรหิต และถวายเครื่องบูชาสําหรับ คนที่ หายโรคเรื้อนแล้ว ตาม
ซึ่ง โมเสสได้ สั่ง ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐานต่อ คนทั้ง หลายว่า เจ้า หายโรค
แล้ว� 15 แต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยงิ่ เลื่องลือไป และประชาชนเป็นอัน
มากมาชุ มนุ มกัน เพื่อ จะฟัง พระองค์ และรับ การรักษาโรคต่างๆของเขา
16 แต่พระองค์เสด็จออกไปในที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน
12

ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
คราวนั ้ นว ัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงสัง่ สอนอยู่ มี พวกฟาริสี และพวก
ธรรมาจารย์ ฝ่ายพระราชบัญญั ติ นั ่ง อยู่ ด้วย เป็น ผู้ มาจากทุก เมืองใน
แคว้น กาลิ ลี แคว ้น ยู เดีย และจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ฤทธิเดชขององค์
พระ
์
18
ผู้ เป็น เจ้า ก็ สถิต อยู่เพื่อ จะรักษาเขาให้หายโรค และดู เถิด มี ผู้ หามคน
อัมพาตคนหนึ่ งนอนบนที่นอน และเขาหาช่องที่จะหามคนอัมพาตนั ้นเข้า
มาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อ หาช่องเอาเข้า มาไม่ ได้ เพราะ
คนมาก เขาจึง ขึ้น ไปบนดาดฟ้า หลังคาบ้านหย่อนคนอัมพาตลงมา ทัง้
ที่ นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่ คนต่อ พระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อ
พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น ความเชื่อ ของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จึง ตรัส
กับคนอัมพาตว่า “บุ รุษเอ๋ย บาปของเจ้าได้ รบ
ั การอภัยแล้ว� 21 ฝ่าย
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีเริม
่ คิดในใจว่า “คนนี้ ที่พูดหมิน
่ ประมาท
เป็นผูใ้ ดเล่า ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั ้น� 22 แต่เมื่อ
พระเยซูทรงทราบความคิดของเขา พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ไฉนท่าน
ทั้ง หลายจึง คิด ในใจอย่างนี้ 23 ที่ จะว่า ‘บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย
แล้ว� หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� นั้ น ข้างไหนจะง่ายกว่า กัน
17
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24 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รูว่
้ า

บุตรมนุษย์มีฤทธิอํ
่ ะ
์ านาจในโลกทีจ
โปรดยกความผิดบาปได้� (พระองค์จึงตรัสสัง่ คนอัมพาตว่า� “เราสั่ง
เจ้าว่า จงลุกขึ้นยกทีน
่ อนไปบ้านของเจ้าเถิด� 25 ในทันใดนั ้น เขาจึง
ลุกขึ้นต่อหน้าคนทัง้ ปวง ยกที่นอนซึ่งเขาได้ นอนนั ้น กลับไปบ้านของตน
พลางร้องสรรเสริญ พระเจ้า 26 คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจและได้ สรรเสริญ
พระเจ้า ต่างเต็ม ไปด้วยความกลัว และพูด ว่า “วัน นี้ เราได้ เห ็น สิง่ แปลก
ประหลาด�
ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระองค์ ได้ เสด็จ ออก ไป และ ทอด
พระเนตรเห็น คนเก็บ ภาษี คนหนึ่ ง ชื่อ เลวีนั่ง อยู่ที่ ด่านเก็บ ภาษี พระองค์
จึง ตรัส กับ เขา ว่า “จง ตาม เรา มา เถิด� 28 เขา ก็ ละทิง้ สิง่ สารพัด ลุ ก
ขึ้น ตามพระองค์ ไป 29 เลว ี ได้ จัด ให้ มี การเลี้ยงใหญ่ ในเรือนของตนเพื่อ
เป็น เกียรติยศ แก่ พระองค์ มี คน มากมาย เป็น คน เก็บ ภาษี และ คน อื่นๆ
มาเอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ ของเขา และ
พวกฟาริสี กระซิบ บ่น ติ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านมา
กิน และดื่ม ร่วมกับ พวกเก็บ ภาษี และพวกคนบาป� 31 พระเยซู ตรัส ตอบ
เขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ 32 เรามิ ได้
มาเพื่อ จะเรียกคนที่ เห ็ นว ่า ตัว ชอบธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้ กล ับ
ใจเสีย ใหม่� 33 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ทําไมพวกศิษย์ ของยอห์น
ถืออดอาหารเนื องๆและอธิษฐานอ้อนวอน และศิษย์ของพวกฟาริสี ก็ ถือ
เหมือนกัน แต่ สาวกของท่านกิน และดื่ม� 34 ฝ่ายพระองค์ ตรัส แก่ เขา
ว่า “ท่านจะให้ สหายของเจ้า บ่าวอดอาหารเมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ เขา
กระนั้ นหรือ 35 แต่วันนั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ใน
วันนั้ นสหายจะถืออดอาหาร�
27

คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)
พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาข้อ หนึ่ ง แก่ เขาด้วยว่า “ไม่มี ผู้ ใดฉี ก ท่อน
ผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่า ถ้าทําอย่างนั้ นเสื้อใหม่น้ั นจะขาดเสียไป
ทั้งท่อนผ้าที่เอามาจากเสื้อใหม่น้ั นก็จะไม่สมกับเสื้อเก่าด้วย 37 ไม่มี
ผู้ ใดเอานํ้า องุน
่ ใหม่ มาใส่ ในถุง หนั ง เก่า ถ้า ทํา อย่างนั้ น นํ้า องุน
่ ใหม่
จะทําให้ถุง หนั ง เก่า ขาดไป และนํ้าองุน
่ จะรัว
่ ถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย
38 แต่นํ้าองุน
่ ใหม่ต้องใส่ในถุงหนั งใหม่ ทั้งสองจะถนอมรักษาด้วยกัน
ได้ 39 ไม่มี ผู้ ใดเมื่ อด่ ื มน้ า
ํ องุน
่ เก่า แล้ว จะอยากได้ น้ ํา องุน
่ ใหม่ ทันที
เพราะเขาว่า ‘ของเก่านั้ นก็ดีกว่า� ”
36

6
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1 ต่อมาในวันสะบาโตที่สอง หลังจากวันแรกนั ้น พระองค์กําลังเสด็จไป
ที่ในนา และพวกสาวกของพระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กิน 2 บางคนในพวก
ฟาริ สี จึง กล่าวแก่ เขาว่า “ทําไมพวกท่านจึง ทําการซึ่ง พระราชบัญญั ติ
ห้ามไว้ในวันสะบาโต� 3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านทั้งหลายยังไม่ได้
อ่านเรื่องนี้ อีกหรือ ที่ดาวิดได้ กระทําเมื่ออดอยาก ทั้งท่านและพรรค
พวกด้วย 4 คือท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับประทาน
ขนมปัง หน้า พระพักตร์ท้ัง ให้ พรรคพวกด้วย ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ห้าม
ไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้ น� 5 พระองค์จึงตรัสกับ
เขาว่า “บุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย�

ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
ต่อ มาในวัน สะบาโตอีก วัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไปในธรรมศาลา
และสัง่ สอน ที่ นั ่ นม ี ชายคนหนึ่ งม ือ ขวาลีบ 7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ และ
พวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือ
ไม่ เพื่อ จะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 8 แต่ พระองค์ ทรงทราบความคิด ของ
เขา จึงตรัสแก่ คนมือลี บนันว
้ ่า “จงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้า� เขาก็ ลุ ก
9
ขึ้นยืน แล้วพระเยซู ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะถามท่านทั้งหลาย
ว่า ในวันสะบาโตให้ถู กต้องตามพระราชบัญญัติ ควรจะทําการดี หรือ
ทําการร้าย จะช่วยชี วิ ตด ี หรือ จะผลาญชี วิ ตด ี� 10 พระองค์ จึง ทอด
พระเนตรดู ทุ กคนโดยรอบ แล ้ว ตรัส กับ ชายคนนั ้ นว ่า “จงเหยียดมือ
ออกเถิด� เขาก็ กระทําตาม และมือของเขาก็ หายเป็นปกติ เหมือนมืออ
ีกข้างหนึ่ ง 11 แต่คนเหล่านั ้นต่างก็มีความเดือดดาล และปรึกษากันว่าจะ
กระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
6

ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
ต่อ มา คราว นั ้น พระองค์ เสด็จ ไป ที่ ภู เขา เพื่อ จะ อธิษฐาน และ ได้
อธิษฐานต่อ พระเจ้า คืน ยัง รุ ง่ 13 ครันร
้ ุ่ง เช้า แล้ว พระองค์ ทรงเรียกสาวก
ของพระองค์ แล ้ว ทรงเลือกสิบ สองคนออกจากหมู่ สาวกนั ้น ที่ พระองค์
ทรงเรียกว่า อัครสาวก 14 คือ ซี โมน (ที่ พระองค์ ทรงให้ช่ื ออ ี กว่า เปโตร�
อัน ดรู ว ์ น้อง ชาย ของ เป โตร ยาก อบ และ ยอห์น ฟี ลิป และ บา รโธ โลมิ ว
15 มัทธิว และโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซี โมนที่ เรียกว่า เศโล
เท 16 ยู ดาสน้ องชายของยากอบ และยู ดาสอิส คาริ โอทที่ เป็น ผู้ ทรยศ
พระองค์ด้วย 17 แล้วพระองค์กับอัครสาวกก็ลงมายืน ณ ที่ราบแห่งหนึ่ ง
พร ้ อมกับ หมู่ สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็ นอ ัน มากซึ่ง มาจาก
ทัว่ แคว้นยูเดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระ
และเมืองไซดอน เพื่อ จะฟัง พระองค์ และให้ พระองค์ ทรงรักษาโรคของ
เขา 18 และบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโสโครก เขาก็ได้รับการรักษา
ให้หายด้วย 19 ประชาชนต่างก็ พยายามที่ จะถูก ต้องพระองค์ เพราะว่ามี
ฤทธิซ่
ั ษาเขาให้หายทุกคน
์ านออกจากพระองค์รก
12
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ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)
พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู เหล่ าสาวกของพระองค์ ตรัสว ่า “ท่าน
ทั้ง หลายที่ เป็น คนยากจนก็ เป็นสุข เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า
เป็น ของ ท่าน 21 ท่าน ทั้ง หลาย ที่ อดอยาก เวลา นี้ ก็ เป็นสุข เพราะ
ว่า ท่านจะได้ อิม
่ หนํา ท่านทั้ง หลายที่ ร้องไห้ เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะ
ว่า ท่าน จะ ได้ หัวเราะ 22 ท่าน ทั้ง หลาย จะ เป็นสุข เมื่อ คน ทั้ง หลาย
จะเกลียดชัง ท่าน และจะไล่ ท่านออกจากพวกเขา และจะประณาม
ท่าน และจะเหยียดชื่อ ของท่านว่า เป็น คนชั่ว ช้า เพราะท่านเห็น แก่
บุ ตรม นุษย์ 23 ใน วัน นั้ น ท่าน ทั้ง หลาย จง ชื่นชม และ เต้น โลด ด้วย
ความยินดี เพราะ ดูเถิด บําเหน็ จของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะ
ว่า บรรพบุรุษ ของ เขา ได้ กระทํา อย่าง นั้ น แก่ พวก ศาสดา พยากรณ์
เหมือนกัน 24 แต่ วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลายที่ มั่งมี เพราะว่า เจ้า ได้ รบ
ั สิ่ง
ที่ เล้าโลม ใจ แล้ว 25 วิบัติ แก่ เจ้ า ทั้ง หลาย ที่ อิม
่ หนํา แล้ว เพราะ ว่า
เจ้า จะอดอยาก วิบัติ แก่ เจ้ าทั้ง หลายที่ หัวเราะเวลานี้ เพราะว่า เจ้า
จะเป็นทุกข์และร้องไห้ 26 วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายจะยอ
ว่า เจ้า ดี เพราะบรรพบุรุษ ของเขาได้ กระทํา อย่างนั้ น แก่ ผู้ พยากรณ์
เท ็จ เหมือนกัน 27 แต่ เราบอกท่านทั้ง หลายที่ กําลัง ฟัง อยู่ ว่า จงรัก
ศั ตรู ของท่าน จงทํา ดี แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง ท่าน 28 จงอวยพรแก่ คนที
่ แช่ งด ่า ท่าน จง อธิษฐาน เพื่อ คน ที่ เคีย
่ วเข็ญ ท่าน 29 ผู้ ใด ตบ แก้ม
ของท่านข้างหนึ่ ง จงหั นอ ีก ข้างหนึ่ ง ให้ เขาด้วย และผู้ ใดริบ เอาเสื้อ
คลุม ของท่านไป ถ้า เขาจะเอาเสื้ อด ้ว ยก็อย่า หวงห้าม 30 จงให้ แก่ ทุ
กคนที่ขอจากท่าน และถ้าใครได้รบ
ิ เอาของของท่านไป อย่าทวงเอา
คืน 31 จงปฏิ บั ติ ต่อ ผู้ อ่น
ื อย่างที่ ท่านปรารถนาให้ เขาปฏิ บั ติ ต่อ ท่าน
32 แม้ว ่า ท่านทั้ง หลายรัก ผู้ ที่ รัก ท่าน จะนั บ ว่า เป็น คุณ อะไรแก่ ท่าน
ถึง แม้ คนบาปก็ ยง
ั รัก ผู้ ที่ รัก เขาเหมือนกัน 33 ถ้า ท่านทั้ง หลายทํา ดี
แก่ ผู้ ที่ ทําดี แก่ ท่าน จะนั บ ว่า เป็น คุณ อะไรแก่ ท่าน เพราะว่า คนบาป
ก็กระทํา เหมือนกัน 34 ถ้า ท่านทั้ง หลายให้ ยม
ื เฉพาะแต่ ผู้ ที่ ท่านหวัง
จะได้คืนจากเขาอีก จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยง
ั
ให้ คนบาปยืม โดยหวัง ว่า จะได้ รบ
ั คืน จากเขาอีก เท่า กัน 35 แต่ จงรัก
ศั ตรู ของท่านทั้ง หลาย และทําการดี ต่อ เขา จงให้ เขายืม โดยไม่ หวัง
ที่ จะได้ คื นอ ีก บําเหน็ จ ของท่านทั้ง หลายจึง จะมี บริบูรณ์ และท่าน
ทั้ง หลายจะเป็น บุตรของผู้ สูงสุด เพราะว่า พระองค์ ยง
ั ทรงโปรดแก่
คนอกตัญญูและคนชั่ว 36 เหตุฉะนั้ น ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตา
กรุณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา 37 อย่า
วินิจฉั ยโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉั ยโทษ อย่ากล่าว
โทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ถู กกล่าวโทษ จงยกโทษให้เขา และ
20
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ท่านจะได้รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะได้รบด
ั ้วย และในตัก
ของท่านจะได้ รบ
ั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสั่นแน่ นพูนล้นใส่ให้ เพราะ
ว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอัน
นั้ น� 39 พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายเป็น คํา อุปมาด้วยว่า “คนตาบอด
จะนําทางคนตาบอดได้หรือ ทั้งสองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ 40 ศิษย์
ไม่ ใหญ่ กว่า ครู แต่ ศิษย์ ทุ กคนที่ ได้ รับ การฝึกสอนครบแล้ วก ็ จะเป็น
เหมือนครู ของตน 41 เหตุ ไฉนท่านมองดู ผงที่ ในตาพี่ น้องของท่าน
แต่ ไม่ ยอมพิจารณาไม้ ท้ัง ท่อนที่ อยู่ ในตาของท่านเอง 42 เหตุ ไฉน
ท่านจึงจะพูดกับพีน
่ ้ องของท่านว่า ‘พีน้
่ องเอ๋ย ให้เราเขีย
่ ผงออกจาก
ตาของเธอ� แต่ ที่ จร ิง ท่านเองยัง ไม่ เห ็น ไม้ ท้ัง ท่อนที่ อยู่ ในตาของ
ท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ท้ังท่อนออกจากตาของท่านก่อน
แล ้ วท ่านจะเห็น ได้ ถนั ด จึง จะเขีย
่ ผงออกจากตาพี่ น้องของท่านได้
43 ด้วยว่า ต้นไม้ ดี ย่อมไม่ เก ิด ผลเลว หรือ ต้นไม้ เลวย่อมไม่ เก ิด ผลดี
44 เพราะว่า จะรูจ
้ ัก ต้นไม้ ทุ กต้น ได้ ก็ เพราะผลของมัน เพราะว่า เขา
ย่อมไม่ เก ็บ ผลมะเดื่อ จากต้นไม้ มี หนาม หรือ ย่อมไม่ เก ็บ ผลองุน
่ จาก
45
พุ่ม ไม้ หนาม
คนดี ก็ ย่อมเอาของดี ออกจากคลั งด ี แห่ งใจของตน
และคนชั่วก็ยอ
่ มเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็
มด ้ว ยอะไร ปากก็ พู ดออกมาอย่างนั้ น 46 เหตุ ไฉนท่านทั้ง หลายจึง
เรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า� แต่ไม่กระทําตามที่เรา
บอกนั้ น
เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)

47 ทุ กคนทีม
่ าหาเราและฟัง คํา ของเรา

และกระทํา ตามคํา นั้ น เรา
จะแจ้ง ให้ ท่าน ทั้ง หลาย รู ้ ว่า เขา เปรียบ เหมือน ผู้ ใด 48 เขา เปรียบ
เหมือนคนหนึ่ งที่สร้างเรือน เขาขุดลึกลงไป แล้วตั้งรากบนศิลา และ
เมื่อ นํ้า มาท่วม กระแสนํ้า ไหลเชีย
่ วกระทบกระทั่ง แต่ ทําให้ เรือนนั้ น
หวัน
่ ไหวไม่ ได้ เพราะได้ ต้ัง รากบนศิ ลา 49 ส่วนคนที่ ได้ ยิน และมิ ได้
กระทํา ตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่ ง ที่ สร้างเรือนบนดิน ไม่ ก่อ ราก เมื่อ
กระแสนํ้า ไหลเชีย
่ วกระทบกระทั่ง เรือนนั้ นก ็ พัง ทลายลงทั นที และ
ความพินาศของเรือนนั้ นก็ใหญ่ยิ่งนั ก�

7
ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)

1 เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั ้นให้คนทัง
้ หลายฟังเสร็จแล้ว

พระองค์จึง
เสด็จ เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม 2 มี ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยคนหนึ่ งที่ นาย
รักมากป่วยเกือบจะตายแล้ว 3 เมื่อนายร้อยได้ยน
ิ ถึงพระเยซู จึงใช้ผู้ใหญ่
บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของ
ตน 4 เมื่อ เขา เหล่า นั ้น มา ถึง พระ เยซู แล้ว เขา ก็ อ้อนวอน พระองค์ ด้วย
ใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้น เป็น คนสมควรที่ พระองค์ จะกระทํา การนั ้น ให้
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ท่าน 5 เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านได้สร้างธรรมศาลาให้เรา
� 6 พระเยซู จึง เสด็จ ไปกับ เขา เมื่อ พระองค์ ไปเกือบจะถึ งบ ้านแล้ว นาย
ร้อยจึง ใช้ เพื่อนฝูง ไปหาพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า อย่า ลําบากเลย
เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคา
ของข้า พระองค์ 7 เพราะเหตุ นั ้น ข้า พระองค์ จึง คิด เห็ นว ่า ไม่ สมควรที่ ข้า
พระองค์ จะไปหาพระองค์ ด้วย แต่ ขอพระองค์ ทรงตรัสส ง
ั ่ และผู้ รับ ใช้
ของข้า พระองค์ ก็ จะหายโรค 8 ด้วยว่า ข้า พระองค์ อยู่ ใต้ วิน ัย ทหาร แต่ ก็
ยั งม ี ทหารอยู่ ใต้ บังคับ บัญชาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะบอกแก่ คน
นี้ ว่า ‘ไป � เขาก็ ไป บอกแก่ คนนั ้ นว ่า ‘มา � เขาก็ มา บอกผู้ รับ ใช้ ของข้า
พระองค์ ว่า ‘จงทํา สิง่ นี้ � เขาก็ ทํา � 9 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น
แล้ว ก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั ้น จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชน
ที่ ตามพระองค์ มาว่า “เราบอกท่านทั้ง หลายว่า แม้ ในพวกอิสราเอล
เราไม่ เคยพบความเชื่อ มากเท่า นี้ � 10 ฝ่ายคนที่ รับ ใช้ มาน น
ั ้ เมื่อ กลับ
ไปถึงบ้านก็ได้เห็นผูรั
้ บใช้นั ้นหายเป็นปกติแล้ว
บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน

11 ต่อมาในวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่ งชื่อนาอิน

เหล่าสาวก
ของพระองค์ กับ คนเป็ นอ ัน มากก็ ไปด้วยกั นก ับ พระองค์ เมื่อ พระองค์
มาใกล้ ประตู เมืองนั ้น ดู เถิด มี คนหามศพชายหนุ่ม คนหนึ่ ง มา เป็น บุตร
ชายคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็น หญิ งม ่าย ชาวเมืองเป็ นอ ัน มากมา
กับ หญิง นั ้น 13 เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทอดพระเนตรเห็น มารดานั ้น
พระองค์ ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัสแก่ เขาว่า “อย่าร้องไห้� 14 แล้ว
พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั ้นกห
็ ยุดยืนอยู่ พระองค์
จึง ตรั สว ่า “ชายหนุ่ม เอ๋ย เราสั่ง เจ้า ว่า ลุ กขึ้น เถิด� 15 คนที ่ ตายนั ้
นก ็ ลุ กขึ้น นั ่ง เริม
่ พูด พระองค์ จึง ทรงมอบชายหนุ่ม ให้ แก่ มารดาของเขา
16 ฝ่ายคนทัง
้ ปวงมีความกลัวและเขาสรรเสริญพระเจ้าว่า “ท่านศาสดา
พยากรณ์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ ได้ เก ิด ขึ้น ท่ามกลางเรา� และ “พระเจ้า ได้ เสด็จ มา
เยีย
่ มเยียนชนชาติ ของพระองค์ แล้ว � 17 และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์ ได้
เลื่องลือไปตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย และทัว่ แว่นแคว้นล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวก
ศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
12

พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)
ยอห์น จึง เรียกศิษย์ ของท่านสองคน ใช้ เขาไปหาพระเยซู ทูล ถาม
ว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยผู้ อื่น � 20 เมื่อ คนทัง้
สองนั ้นมาถึงพระองค์ แล้วเขาทูลว่า “ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้า
มาหาท่านให้ ถามว่า ‘ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยผู้
อื่น � ” 21 ในเวลานั ้น พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอ ัน มากให้ หายจาก
ความเจ็บ ป่วยและโรคต่างๆและให้ พ้น จากวิญญาณชัว่ และคนตาบอด
19
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หลายคนพระองค์ ได้ ทรงรักษาให้ เห ็น ได้ 22 แล ้ว พระเยซู ตรัส ตอบศิษย์
สองคนนั ้นว่า “จงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยน
ิ คือว่า
คนตาบอดก็ หายบอด คนง่อยเดิน ได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหู
หนวกได้ ยิน คนตายแล้ว เป็น ขึ้น มา และข่าวประเสริฐ ก็ ประกาศแก่
คนอนาถา 23 บุคคลผูใ้ ดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค ผูนั
้ ้ นเป็นสุข�
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)

เมื่อ ผู้ ส่ง ข่าวทัง้ สองของยอห์น ไปแล้ว พระองค์ จึง ตัง้ ต้น ตรัส กับ
ประชาชนถึง ยอห์นว ่า “ท่านทั้ง หลายได้ ออกไปในถิ่น ทุ รก ัน ดารเพื่ อด ู
อะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ 25 แต่ท่านทั้งหลายได้ไปดูอะไร
ดู คนนุ่ง ห่ม ผ้า เนื้ ออ ่อนนิ่ ม หรือ ดู เถิด คนนุ่ง ห่ม ผ้า งดงามและอยู่
อย่างดี วิเศษย่อมอยู่ ในราชสํานั ก 26 แต่ ท่านทั้ง หลายออกไปดู อะไร
ดู ศาสดา พยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียว เรา บอก ท่าน ว่า ยิ่ง กว่า ศาสดา
พยากรณ์ อีก 27 คือ ผู้ น้ั น เองที่ พระคัมภีร ์ ได้ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เรา
ใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั้ น จะเตรียมมรรคาของท่านไว้ ข้าง
หน้า ท่าน� 28 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า ในบรรดาคนที่ บังเกิด จากผู้
หญิง มานั้ น ไม่มี ศาสดาพยากรณ์ ผู้ ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ
มา แต่ว่าผู้ต่ ําต้อยทีส
่ ุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ใหญ่กว่ายอห์นเสี
ยอ ีก� 29 ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อ ได้ ยิน รวมทัง้ พวกเก็บ ภาษี ด้วย ก็ได้ รับ ว่า
พระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รบ
ั บัพติศมาของยอห์นแล้ว
24

คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี

30 แต่พวกฟาริสีและพวกนั กกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้า

สําหรับ เขา โดยที่ มิได้ รับ บัพ ติศ มาจากยอห์น 31 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ตรัสว ่า “เหตุ ฉะนั้ น เราจะเปรียบคนยุ คน ี้ เหมือนกับ อะไรดี และเขา
เหมือนอะไร 32 เปรียบเหมือนเด็ก นั่ ง ที่ กลางตลาดร้องแก่ เพื่อนว่า
‘พวกฉั น ได้ เป่า ปี่ ให้ พวกเธอ และเธอมิ ได้ เต้นรํา พวกฉั น ได้ พิลาป
รํ่าไห้ ให้ แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้ ร้องไห้ � 33 ด้วยว่า ยอห์น ผู้ ให้
รับ บัพ ติศ มาก็ ไม่ ได้ รับ ประทานขนมปัง หรือด่ ื มน้ า
ํ องุน
่ และท่านทั้ง
34
หลายว่า ‘เขามีผีเข้าสิงอยู�
่
ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม และ
ท่านทั้ง หลายว่า ‘ดู เถิด นี่ เป็น คนกิน เติบ และดื่ มน้ า
ํ องุน
่ มาก เป็ นม
35
ิต รสหายกับ พวกคนเก็บ ภาษี และพวกคนบาป�
แต่ พระปัญญาก็
ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผลแห่งพระปัญญานั้ น�
หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู

มี คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี เชิญ พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหารกับ เขา
พระองค์ ก็ เสด็จ เข้าไปในเรือนของคนฟาริสี คนนั ้น แล ้ว เอนพระกายลง
37 และดู เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ในเมืองนั ้น ซึ่ง เป็ น หญิง ชัว
่ เมื่อ รู ้วา่ พระ
36
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เยซู ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสี นั ้น นางจึงถือผอบ
นํ้ามัน หอม 38 มาย ื นอ ยู่ ข้าง หลัง ใกล้ พระบาท ของ พระองค์ เริม
่ ร้องไห้
นํ้าตาไหลชําระพระบาทและเอาผมเช็ด จุ บพระบาทของพระองค์ และ
ชโลมพระบาทด้วยนํ้ามันหอมนั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริสี ที่ ได้ เชิญพระองค์เมื่อ
เห็น แล้ วก ็ นึก ในใจว่า “ถ้า ท่านนี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ก็ จะรู ้ว่า หญิง ผู้
นี้ ที่ ถู กต้องกายของท่านเป็น ผู้ ใดและเป็น คนอย่างไร เพราะนางเป็น คน
ชัว่ � 40 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับท่า
นบ้าง� เขาทูลว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า เชิญพูดไปเถิด�
ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก

พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เจ้า หนี้ คนหนึ่ งม ี ลูก หนี้ สองคน คนหนึ่ ง เป็น
หนี้ เงินห้าร้อยเหรียญเดนาริอัน อีกคนหนึ่ งเป็นหนี้ เงินห้าสิบเหรียญ
42 เมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้ แล้ว ท่านจึงโปรดยกหนี้ ให้เขาทั้งสองคน
เพราะฉะนั้ นจงบอกเราว่า ในสองคนนั้ น คนไหนจะรักเจ้าหนี้ มากกว่า
� 43 ซี โมนจึง ทูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า เห็นว ่า คนที ่ เจ้า หนี้ ได้ โปรดยกหนี้ ให้
มากกว่า� พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านคิดเห็นถูกแล้ว� 44 พระองค์
จึงทรงเหลี ยวหลั งดูผู้หญิงนั ้น และตรัสแก่ ซี โมนว่า “ท่านเห็นผู้หญิงนี้
หรือ เราได้เข้ามาในบ้านของท่าน ท่านมิได้ให้นํ้าล้างเท้าของเรา แต่
นางได้เอานํ้าตาชําระเท้าของเรา และได้เอาผมของตนเช็ด 45 ท่านมิ
ได้จุบเรา แต่ผูหญิ
้
งนี้ ตั้งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่าน
มิได้เอานํ้ามันชโลมศีรษะของเรา แต่นางได้เอานํ้ามันหอมชโลมเท้า
ของเรา 47 เหตุฉะนั้ น เราบอกท่านว่า ความผิดบาปของนางซึ่งมม
ี าก
ได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรักมาก แต่ผูที
้ ได้
่ รับการยกโทษน้ อย ผู้
48
นั้ นก ็ รก
ั น้ อย�
พระองค์ จึง ตรัส แก่ นางว่า “ความผิด บาปของเจ้า
โปรดยกเสียแล้ว� 49 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เอนกายอยูด
่ ้วยกันกับพระองค์
เริมน
่ ึกในใจว่า “คนนี้ เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให้ได้� 50 พระองค์จึง
ตรัสแก่ผู้หญิงนั ้ นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุข
เถิด�
41

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี

1 ต่อ มาภายหลัง พระองค์ ก็ เสด็จ ไปตามทุ กบ ้า นทุก เมือง

ทรงประกาศ
ข่าว ประเสริฐ แห่ง อาณาจักร ของ พระเจ้า สาวก สิบ สอง คน นั ้ นก ็ อยู่ กับ
พระองค์ 2 พร ้ อมกับ ผู้ หญิง บางคนที่ มี วิญญาณชัว่ ออกจากนางและที่
หายโรคต่างๆ คือมารีย์ที่เรียกว่าชาวมักดาลา ที่ได้ทรงขับผีออกจากนาง
เจ็ด ผี 3 และโยอันนาภรรยาของคู ซา ต้น เรือนของเฮโรด และซู ซัน นา
และผู้ หญิ งอ ่น
ื ๆหลายคนที่ เคยปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยการถวายสิง่ ของ
ของเขา
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คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
เมื่อ ประชาชนเป็ นอ ัน มากอยู่ พร้อมกัน และคนกําลัง มาหาพระองค์
จากทุก เมือง พระองค์ จึง ตรัส เป็น คํา อุปมาว่า 5 “มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออก
ไปหว่านเมล็ด พืช ของตน และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื ชน ้ั นก ็ ตกตาม
หนทางบ้าง ถู กเหยียบยํ่า และนกในอากาศมากิน เสีย 6 บ้างก็ตกที่
หิน และเมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ เห ีย
่ วแห้ง ไปเพราะที่ ไม่ ชื้น 7 บ้างก็ ตกที่
กลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกที่ดิ
นดี จึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า� ครัน
้ พระองค์ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรง
ร้องว่า “ใครมี หู ฟังได้ จงฟัง เถิด� 9 เหล่ าสาวกจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า
“คํา อุปมานั ้น หมายความว่า อย่างไร� 10 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ข้อ ความ
ลึ กล ับ แห่ง อาณาจักรของพระเจ้า ทรงโปรดให้ ท่านทั้ง หลายรู ้ได้ แต่
สําหรับ คนอื่น นั้ น ได้ ให้ เป็น คํา อุปมา เพื่อ เมื่อ เขาดู ก็ ไม่ เห็น และเมื่อ
เขาได้ ยินก็ไม่เข้าใจ 11 คําอุปมานั้ นก็อย่างนี้ เมล็ดพืชน้น
ั ได้ แก่ พระ
12
วจนะของพระเจ้า
ที่ตกตามหนทางได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ได้ยน
ิ แล
้ว พญามารมาชิง เอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ ไม่ ให้ เขาเชื่อ และ
รอดได้ 13 ซึ่งตกทีห
่ ินนั้ นได้แก่คนเหล่านั้ นทีได้
่ ยินแล้วกร
็ บ
ั พระวจนะ
นั้ นด้วยความปรีดี แต่ไม่มีราก เชื่อได้แต่ชั่วคราว เมื่อถูกทดลองเขา
ก็ หลงเสีย ไป 14 ที่ ตกกลางหนามนั้ น ได้ แก่ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ ยิน แล้ว
ออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่ง
ชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต 15 และซึ่งตกที่ดิ นดี นั้ น
ได้แก่ คนเหล่านั้ นที ่ ได้ ยิน พระวจนะด้วยใจซื่ อสัตย์ และใจที่ ดี แล้ว ก็
จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร
4

คํา อุปมา เกี่ยว กับ เทียน ที่ จุ ดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก
11:33)
ไม่มี ผู้ ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะเอาภาชนะครอบไว้ หรือ วางไว้ ใต้
เตียง แต่ตั้งไว้ที่เชิงเทียน เพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่าง
ได้ 17 ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซ่ง
ึ จะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่
ปิดบังไว้ซ่ง
ึ จะไม่รูจะไม่
้
ต้องแพร่งพราย 18 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้งหลาย
จะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ เพราะว่าผูใ้ ดมีอยูแล
่ ว
้ จะทรงเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้นั้ นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้ นจะทรงเอาไปจาก
เขา�
16

มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระ เยซู ก็ เหมือน กับ คน อื่นๆ (มธ
12:46-50; มก 3:31-35)

19 ครัง
้ นั ้น มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ แต่ เข
้า ไปถึง พระองค์ ไม่ ได้ เพราะคนมาก 20 มี คนทูล พระองค์ ว่า “มารดาและ
น้ องชายของพระองค์ ยืน อยู่ ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์� 21 แต่
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พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “มารดาของเรา และพี่น้องของเราคือ คนเห
ล่านั้ นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทําตาม�
พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)

22 อยู่มาวัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ ลงเรือก ับ เหล่า สาวกของพระองค์

แล้ว
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ให้ เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้ น� เขาก็
ถอยเรือออกไป 23 เมื่อกําลังแล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด
พายุ กล ้า กลางทะเลสาบ นํ้า เข้า เรือ อยู่ น่า กลัว จะมี อันตราย 24 เขาจึง มา
ปลุก พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกําลัง
จะพินาศอยู่ แล้ว � พระองค์ จึง ทรงตื่น ขึ้น ห้ามลมและคลื่น แล ้ว คลื่น ลม
ก็หยุดเงียบสงบทีเดียว 25 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ความเชื่อของเจ้า
อยูที
่ ไ่ หน� เขาเหล่านั ้นกลัวและประหลาดใจพูดกนว
ั ่า “ท่านผูนี
้ ้ เป็นผูใ้ ด
จึงสังบ
่ ังคับลมและนํ้าได้ และลมกับน้าํ นั ้นก็เชื่อฟังท่าน�
คนคลัง่ เพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)

เขาแล่น ไปถึง แขวงชาวเมืองกาดาราที่ อยู่ ตรงข้ามกาลิ ลี 27 เมื่อ
พระองค์ เสด็จ ขึ้นบกแล้ว มี ชายคนหนึ่ งจากเมืองนั ้น มาพบพระองค์ คน
นั ้ นม ี ผี เข ้า สิง อยู่ นานแล้ว และมิ ได้ สวมเสื้อ มิได้ อยู่ เรือน แต่ อยู่ ตาม
อุโมงค์ ฝัง ศพ 28 ครัน
้ เห็น พระ เยซู เขา ก็ โห่ ร้อง และ กราบ ลง ตรง พระ
พักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้า
พระองค์ เก ี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ขอพระองค์ อย่าทรมานข้า พระองค์�
29 (ที่ พู ดเช่น นี้ ก็ เพราะพระองค์ ได้ สัง
่ ผี โสโครกให้ ออกมาจากตัว คนนั ้น
ด้วยว่าผีนั้นแผลงฤทธิใ์ นตัวเขาบ่อยๆ และเขาถูกจําด้วยโซ่ตรวน แต่เขา
ได้หก
ั เครือ
่ งจํานั ้นเสีย แล้วผีก็นําเขาไปในที่เปลี่ยว) 30 ฝ่ายพระเยซูตรัส
ถามมั นว ่า “เจ้ าชื่อ อะไร� มัน ทูล ตอบว่า “ชื่อ กอง� ด้วยว่า มี ผี หลาย
ตนเข้า สิง อยู่ ในตัว เขา 31 ผี นั ้น จึ งอ ้อ นวอนขอพระองค์ มิ ให้ สัง่ ให้ มัน ลง
ไปยัง นรกขุ มล ึก 32 ตําบลนั ้ นม ี สุกรฝูง ใหญ่ กําลัง หากิน อยู่ ที่ ภูเขา ผี เหล่
านั ้น ได้ ออ
้ นวอนพระองค์ ขออนุญาตให้ มัน เข้า สิง ในฝูง สุ กร พระองค์ ก็
ทรงอนุญาต 33 ผีเหล่ านั ้นจึงออกมาจากคนนั ้น แล้วเข้าอยู่ในตัวสุ กร สุ
กรทัง้ ฝู งก ็ วงิ่ พุ่ง กระโดดจากหน้าผาชัน ลงไปในทะเลสาบสําลัก นํ้าตาย
34 ฝ่ายคนเลี้ยงสุ กรเมื่อเห็นเหตุ การณ์ ที่ เกิดขึ้น ต่างก็ หนี ไปเล่าเรือ
่ งนั ้น
ทัง้ ในเมืองและนอกเมือง 35 คนทัง้ หลายจึงออกไปดู เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น
และเมื่อ เขามาถึง พระเยซู ก็ เห ็น คนนั ้ นที ่ มี ผี ออกจากตั วน ุ่ง ห่ม ผ้า มี สติ
อารมณ์ ดี นั ่ง ใกล้ พระบาทพระเยซู เขาทัง้ หลายก็ พากัน กลัว 36 ฝ่ายคน
ทัง้ หลายที่ ได้ เห็น ก็ เล่า ให้ เขาทัง้ หลายฟัง ถึง เรือ
่ งคนที่ ผี สิ งได้ หายปกติ
อย่างไร 37 ชาวเมืองกาดาราและคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ตามชนบทโดยรอบ จึ
งอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขา เพราะว่าเขากลัวยิง่ นั ก พระองค์จึง
เสด็จ ลงเรือกลับ ไป 38 คนที ่ ผี ออกจากตั วน ั ้ นอ ้อ นวอนขอติ ด ตามพระ
26
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องค์ แต่ พระเยซู ส่ง เขาออกไป ตรัสส ัง่ ว่า 39 “จงกลับ ไปบ้านเรือนของ
ตัว และบอกถึงเรื่องการใหญ่ซ่ง
ึ พระเจ้าได้ ทรงกระทําแก่ เจ้า� แล้ว
คนนั ้ นก็ไปประกาศแก่ คนทัง้ เมืองถึงเหตุการณ์ ใหญ่ยิง่ ที่ พระเยซู ได้ทรง
กระทําแก่ตน
บุ ตรสาวของไยรัส ฟื้ นคืนชีพ และหญิง ผู้ ถู กต้องชายฉลองพระองค์
(มธ 9:18-26; มก 5:22-43)

ต่อ มาเมื่อ พระเยซู เสด็จ กลับ มาแล้ว ประชาชนก็ ต้อนรับ พระองค์
ด้วยความยินดี เพราะเขาทัง้ หลายคอยท่า พระองค์ อยู่ 41 ดู เถิด มี ชาย
คน หนึ่ ง ชื่อ ไย รัส เป็น นาย ธรรม ศาลา มาก ราบ ลง ที่ พระบาท พระ เยซู
อ้อนวอน พระองค์ ให้ เสด็จ เข้าไป ใน เรือน ของ เขา 42 เพราะ ว่า เขา มี บุ ต
รสาวคนเดียว อายุ ประมาณสิบ สองปี และบุตรสาวนั ้น นอนป่วยอยู่ เก ื
อบจะตาย เมื่อพระองค์เสด็จไปนั ้น ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 43 มีผู้
หญิงคนหนึ่ งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และได้ใช้ทรัพย์ทัง้ หมด
ของเธอเป็น ค่า หมอ ไม่มี ผู้ ใดรักษาให้ หายได้ 44 ผู้ หญิง นั ้น แอบมาข้าง
หลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั ้นเลือดที่ตกก็หยุด 45 พระ
เยซู จึง ตรัส ถามว่า “ใครได้ ถู กต้องเรา� เมื่อ คนทัง้ หลายได้ ปฏิเสธ เป
โตรกับ คนที่ อยู่ ด้วยกัน จึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ก็ เป็น เพราะประชาชน
เบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ ยงั ทรงถามอีก หรือ ว่า ‘ใครได้ ถู กต้อง
เรา� ” 46 แต่พระเยซูตรัสว่า “มีผู้หน่ง
ึ ได้ถูกต้องเรา เพราะเรารูส
้ ก
ึ ว่า
ฤทธิ์ ได้ ซ่านออกจากตัว เรา� 47 เมื่อ ผู้ หญิง นั ้น เห็ นว ่า จะซ่อนตัว ไว้ไม่
ได้ แล้ว เธอก็ เข ้า มาตัว สัน
่ กราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ทูล พระองค์
ต่อ หน้า คนทัง้ ปวงว่า เธอได้ ถู กต้องพระองค์ เพราะเหตุ อะไร และได้ หาย
โรคในทันใดนั ้น 48 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงมี กําลัง
ใจเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ เจ้ าหายโรคแล้ว จงไปเป็นสุข
เถิด� 49 เมื่อพระองค์กําลังตรัสอยู่ มีคนหนึ่ งมาจากบ้านนายธรรมศาลา
บอกเขาว่า “ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อ
ไป � 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อ ได้ยน
ิ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “อย่า กลัว เลย จงเชื่อ
51
เท่านั้ นและลูกจะหายดี�
เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน พระองค์
ไม่ ทรงยอมให้ ผู้ ใดเข้าไป เว้น แต่ เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดามารดา
ของเด็ก นั ้น 52 คนทัง้ หลายจึง ร้องไห้ รา่ํ ไรเพราะเด็ก นั ้น แต่ พระองค์ ตรั
สว ่า “อย่า ร้องไห้ เลย เขาไม่ ตาย แต่ นอนหลั บอย ู่� 53 คนทัง้ ปวงก็
พากัน หัวเราะเยาะพระองค์ เพราะรู ว
้ า่ เด็ก นั ้น ตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์
ทรงไล่ คนทัง้ หมดออกไป แล ้ว ทรงจับ มือ เด็ก นั ้น ตรั สว ่า “ลูก เอ๋ย จง
ลุก ขึ้น เถิด� 55 แล ้ว จิต วิญญาณก็ กล ับ เข้า ในเด็ก นั ้น เขาก็ ลุ กขึ้น ทั นที
พระองค์ จึงตรัสสัง่ ให้เอาอาหารมาให้เขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็ก
40

ลูกา 9:1

124

ลูกา 9:16

นั ้ นก็ประหลาดใจ แต่พระองค์ทรงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์
ซึ่งเป็นมานั ้น

9

13)

ทรงส่ งอ ัค รสาวกสิบ สองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-

พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนของพระองค์ มาพร้อมกัน แล ้ว
ทรงประทานให้เขามีอาํ นาจและสิทธิอาํ นาจเหนื อผีทัง้ ปวงและรักษาโรค
ต่างๆให้หาย 2 แล้วพระองค์ ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
และรักษาคนป่วยเจ็บให้หาย 3 พระองค์ จึงตรัสสง
ั ่ เขาว่า “อย่าเอาอะไร
ไปใช้ตามทาง เช่น ไม้เท้า หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อคลุม
สองตัว 4 และถ้า เข้าไปในเรือนไหน จงอาศัย อยู่ ในเรือนนั้ น จนกว่า
จะไป 5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้ น จงสะบัด
ผงคลี ดิ นจากเท้า ของท่านออกส่อ ให้ เห ็น ความผิด ของเขา� 6 เหล่ า
สาวกจึง ออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนป่วย
เจ็บทุกแห่งให้หาย
1

ความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; มก 6:14-29)
ฝ่ายเฮโรดเจ้า เมืองได้ยน
ิ เรือ
่ งเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง
กระทํา นั ้น จึง คิด สงสัย มาก เพราะบางคนว่า ยอห์น เป็น ขึ้น มาจากความ
ตาย 8 บางคนก็วา่ เป็นเอลี ยาห์มาปรากฏ คนอื่นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์
โบราณกลับ เป็น ขึ้น มาอีก 9 เฮโรดจึง ว่า “ยอห์น นั ้น เราได้ ตัด ศีรษะแล้ว
แต่ คนนี้ ที่ เราได้ยน
ิ เหตุ การณ์ ของเขาอย่างนี้ คือผู้ใดเล่า� แล้วเฮโรดจึง
หาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
7

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
ครันอ
้ ัค รสาวกกลับ มาแล้ว เขาทูล พระองค์ ถึง บรรดาการซึ่ง เขาได้
กระทํา นั ้น พระองค์ จึง พา เขา ไป ยัง ที่ เปล ี่ยว แต่ ลําพัง ใกล้ เมือง ที่ เรียก
ว่า เบธ ไซ ดา 11 แต่ เมื่อ ประชาชน รู ้ แล ้ว จึง ตามพ ระ องค์ ไป พระองค์
ทรงต้อนรับ เขา ตรั สส ัง่ สอนเขาถึง อาณาจักร ของพระเจ้า และทุก คน
ที่ ต้องการ ให้ หาย โรค พระองค์ ก็ ทรง รักษา ให้ 12 ครัน
้ กําลัง จะ เย็น แล้ว
สาวกสิบ สองคนมาทูล พระองค์ ว่า “ขอให้ ประชาชนไปตามเมือง ต่างๆ
และชนบทที่ อยู่ แถบนี้ หาที่พัก นอนและหาอาหารรับ ประทาน เพราะที่
เราอยู่นี้ เป็ นที ่เปลี่ยว� 13 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “พวกท่านจงเลี้ยง
เขา เถิด� เขา ทูล ว่า “เรา ไม่ มี อะไร มาก มี แต่ ขนมปัง ห้า ก้อน กับ ปลา
สอง ตัว เว้น เสีย แต่ เรา จะ ไป ซื้อ อาหาร สําหรับ คน ทัง้ ปวง นี้ � 14 เพราะ
ว่า คนเหล่า นั ้น นั บ แต่ ผู้ ชายได้ ประมาณห้า พัน คน พระองค์ จึง สัง่ เหล่า
สาวกของพระองค์ ว่า “จงให้ คนทั้ง ปวงนั่ ง ลงเป็น หมู่ ๆ ราวหมู่ ละห้า
สิบคน� 15 เขาก็ กระทําตาม คือให้คนทัง้ ปวงนั ่งลง 16 เมื่อพระองค์ ทรง
รับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตั วนัน
้ แล้ว ก็ แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์
10
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ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวก ให้เขาแจกแก่ประชาชน 17 เขา
ได้กินอมท
ิ่ ุกคน แล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้นได้สิบสองกระบุง
การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กําลัง อธิษฐาน อยู่ แต่ ลําพัง เหล่ า สาวก อยู่ กับ
พระองค์ พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “คนทั้ง ปวงพู ดก ั นว ่า เราเป็น ผู้
ใด� 19 เหล่าสาวกทูลตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผูให้
้ รับบัพติศมา บางคน
ว่าเป็นเอลี ยาห์ แต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ โบราณ
เป็นขึ้นมาใหม่� 20 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “แล้วพวกท่านเล่าว่าเรา
เป็น ผู้ ใด � เปโตรทูล ตอบว่า “เป็น พระคริสต์ ของพระเจ้า� 21 พระองค์
จึงกําชับสัง่ เขามิให้บอกความนี้ แก่ผู้ใด
18

พระคริสต์ ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายของพระองค์ สิ ่ง ที่ สาวกต้อง
สละ
22 ตรัสว่า “บุ ตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้
ใหญ่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธท่าน ในทีส
่ ุด
ท่านจะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวันที ่ สามท่านจะทรงถูก ชุบ ให้เป็น
23
ขึ้นมาใหม่�
พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะตาม
เรามา ให้ผูนั
้ ้ นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และ
ตามเรามา 24 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั้ นจะเสียชีวต
ิ แต่
ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ เพราะเห็นแก่ เรา ผู้นั้ นจะได้ ชีวิตรอด 25 เพราะถ้าผู้
ใดจะได้ สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ ต้องเสียตัวของตนเองหรือถูกทิ้งเสีย ผู้
นั้ น จะได้ ประโยชน์ อะไร 26 เพราะถ้า ผู้ ใดมี ความอายเพราะเราและ
ถ้อยคํา ของเรา บุ ตรมนุษย์ ก็ จะมี ความอายเพราะผู้ นั้ น เมื่อ ท่านมา
ด้วยสง่า ราศี ของท่านเองและของพระบิดาและของเหล่า ทูต สวรรค์
บริสุทธิ์ 27 แต่ เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า มี บางคนที่ ยน
ื
อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง ยัง จะ ไม่ รู ้ รส ความ ตาย จนกว่า จะ ได้ เห ็ นอาณา จักร ของ
พระเจ้า�
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
ต่อ มา ภาย หลัง พระองค์ ได้ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ประมาณ แปด วัน
พระองค์ จึง ทรง พา เป โตร ยอห์น และ ยาก อบ ขึ้น ไป บน ภูเขา เพื่อ จะ
อธิษฐาน 29 ขณะ ที่ พระองค์ กําลัง อธิษฐาน อยู่ วรรณ พระ พักตร์ ของ
พระองค์ ก็ เปลี่ยน ไป และ ฉลอง พระองค์ ก็ ขาว เป็ นม ัน ระยับ 30 ดู เถิด
มี ชาย สอง คน สนทนา อยู่ กับ พระองค์ คือ โมเสส และ เอ ลี ยาห์ 31 ผู้ มา
ปรากฏด้วยสง่า ราศี และกล่าวถึง การมรณาของพระองค์ ซึ่ง จะสําเร็จ
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 32 ฝ่ายเปโตรกับ คนที่ อยู่ ด้วยนั ้ นก ็ ง่วงเหงาหาวนอน
แต่ เมื่อ เขาตาสว่างขึ้น แล้ว เขาก็ ได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์ และเห็น
ชายสองคนนั ้ นที ่ ยน
ื อยู่ กับ พระองค์ 33 ต่อ มาเมื่อ สองคนนั ้น กําลัง ลาไป
28
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จากพระองค์ เปโตรจึง ทูล พระเยซู ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ ที่
นี่ ก็ดี ให้ พวกข้า พระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง
สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอลียาห์หลังหนึ่ ง� เปโตรไม่เข้าใจว่าตัวได้
พู ดอะไร 34 เมื่อ เขากําลัง พูด คํา เหล่า นี้ มี เมฆมาคลุม เขาไว้ และเมื่อ เข้า
อยู่ในเมฆนั ้นเขาก็ กลัว 35 มี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว่า “ผู้นี้ เป็น
บุตรที่รก
ั ของเรา จงฟัง ท่านเถิด� 36 เมื่อ พระสุรเสียงนั ้น สงบแล้ว พระ
เยซู ทรงสถิตอยู่องค์ เดียว เขาทัง้ สามก็ เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ และในกาลครัง้ นั ้น
เขามิได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด
สาวกเก้า คนขาดอํานาจ พระเยซู ทรงขับ ผี ออก (มธ 17:14-21; มก
9:14-29)
37 ต่อ มาวั นร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกลงมาจากภูเขาแล้ว มี
คนมากมายมาพบพระองค์ 38 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ งในหมู่ ประชาชนนั ้ นร
้ องว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตรชายของ
ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียว 39 และ ดูเถิด ผีมักจะเข้าสิงเขา
เด็กกโห่
็ ร้องขึ้นทันที ผีทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ นํ้าลายฟูมปาก ทําให้ตัวฟกชํ้า
ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมัน
ออกเสีย แต่ เขากระทํา ไม่ ได้ � 41 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “โอ คนในยุค ที่
ขาดความเชื่อ และมี ทิฐิ ชั่ว เราจะต้องอยู่ กับ เจ้า ทั้ง หลายและอดทน
เพราะพวกเจ้า นานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่ นี่ เถิด � 42 เมื่อ
เด็ก นั ้น กําลัง มา ผี ก็ ทําให้ เขา ล้ม ชั กด น
ิ้ ใหญ่ แต่ พระ เยซู ตรัส สําทับ ผี
โสโครกนั ้น และทรงรักษาเด็ก ให้ หาย แล ้ว ส่ง คืนให้ บิ ดาเขา 43 คนทัง้
ปวงก็ ประหลาดใจนั ก เพราะฤทธิเ์ ดชอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระเจ้า แต่ เมื่อ เขา
ทัง้ หลายยัง ประหลาดใจอยู่ เพราะเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง พระเยซู ได้ ทรง
กระทํานั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
พระคริสต์ ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายของพระองค์ อีก (มธ 17:2223; มก 9:30-32)
44 “จงให้ คํา เหล่า นี้ เข้าหู ของท่าน เพราะว่า บุตรมนุษย์ จะต้องถูก
มอบไว้ในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย� 45 แต่ คําเหล่านั ้นสาวกหาได้ เข้า
ใจไม่ ความก็ถูกซ่อนไว้จากเขา เพื่อเขาจะไม่ได้เข้าใจ และเขาไม่กล้าถาม
พระองค์ถึงคํานั ้น
เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
แล ้ว เหล่า สาวกก็ เก ิด เถียงกั นว ่า ในพวกเขาใครจะเป็น ใหญ่ ที่สุด
47 ฝ่ายพระเยซู ทรงหยัง
่ รู ้ ความคิด ในใจของเขา จึง ให้ เด็ก คนหนึ่ ง ยืน
อยู่ ใกล้ พระองค์ 48 แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็กๆคนนี้ ใน
นามของเรา ผู้นั้ นก็ได้ รับเรา และผู้ใดได้ รบ
ั เรา ผู้นั้ นก็ได้ รับพระองค์
ผู้ ทรงใช้ เรามา เพราะว่า ในพวกท่านทั้ง หลาย ผู้ ใดเป็น ผู้ ต่ ําต้อยที่
46
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สุด ผู้นั้ นแหละเป็นผู้ใหญ่� 49 ฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า พวกข้าพระองค์เห็นผู้หน่งึ ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และ
ข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเสีย เพราะเขาไม่ตามพวกเรามา� 50 พระเยซูตรัส
แก่ เขาว่า “อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้ เรา ก็ เป็น
ฝ่ายเราแล้ว�
จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
ต่อ มาครัน
้ จวนเวลาที่ พระองค์ จะทรงถู กร ับ ขึ้น ไป พระองค์ ทรงมุ่ง
พระพักตร์แน่ วไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 และพระองค์ ทรงใช้ ผู้ ส่ง ข่าวล่วง
หน้า ไป ก่อน เขา ก็ เข ้า ไป ใน หมู่บ้าน แห่ง หนึ่ ง ของ ชาว สะ มา เรีย เพื่อ จะ
เตรียมไว้ ให้ พระองค์ 53 ชาวบ้านนั ้น ไม่ รบ
ั รองพระองค์ เพราะดู เหมือน
ว่าพระองค์กําลังทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 54 และเมื่อสาวก
ของ พระองค์ คือ ยาก อบ และ ยอห์น ได้ เห ็น ดัง นั ้น เขา ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ พอพระทัย จะให้ ข้า พระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผา
ผลาญเขาเสียอย่างเอลียาห์ได้กระทํานั ้นหรือ� 55 แต่พระองค์ทรงเหลียว
มา ห้าม ปราม เขา และ ตรั สว ่า “ท่าน ไม่ รู ้ ว่า ท่าน มี จิ ต ใจ ทํานอง ใด
56 เพราะว่า บุตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อ ทําลายชีวต
ิ มนุษย์ แต่ มาเพื่อช่วย
เขาทั้งหลายให้รอด� แล้วพระองค์ กับเหล่าสาวกก็ เลยไปที่ หมู่ บ้านอีก
แห่งหนึ่ ง
51

ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)

ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก กําลัง เดิน ทาง ไป มี คน หนึ่ ง ทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เสด็จ ไป ทาง ไหน ข้า พระองค์ จะ
ตามพ ระ องค์ ไป ทาง นั ้น� 58 พระ เยซู ตรัส แก่ เขา ว่า “สุ นั ข จิ้งจอก ยั
งม ี โพรง และนกในอากาศก็ยั งม ี รัง แต่ บุ ตรมนุษย์ ไม่มี ที่ ที่ จะวาง
ศีรษะ� 59 พระองค์ ตรัส แก่ อี กคนหนึ่ ง ว่า “จงตามเรามาเถิด� แต่
คนนั ้น ทูล ตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ไปฝัง ศพ
บิดาข้า พระองค์ ก่อน � 60 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ปล่อยให้ คนตาย
ฝังคนตายของเขาเองเถิด แต่ส่วนท่านจงไปประกาศอาณาจักรของ
พระเจ้า� 61 อี กคนหนึ่ ง ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ จะตามพระ
องค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์
ก่อน� 62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับ
เสีย ผูนั
้ ้ นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า�
57

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ สาวกอื่นอีกเจ็ด
สิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนๆ ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้เข
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้
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้าไปทุกเมืองและทุกตําบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั ้น 2 พระองค์ตรัสกับเขา
ว่า “การเก็บเกีย
่ วนั้ นเป็นการใหญ่นั กหนา แต่คนงานยังน้ อยอยู่ เหตุ
ฉะนั้ น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็น เจ้าของการเก็บ เกีย
่ ว
3
นั้ น ให้ ส่ง คนงานมาในการเก็บ เกีย
่ วของพระองค์ ไปเถอะ ดู เถิด
เราใช้ ท่านทั้ง หลายไปดุจ ลูก แกะอยู่ ท่ามกลางฝูง สุนัข ป่า 4 อย่า เอา
ไถ้ เงิน หรือ ย่าม หรือ รองเท้า ไป และอย่า คํานั บ ผู้ ใดตามทาง 5 ถ้า
ท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพู ดก่อนว่า ‘ให้ความสุ ขมีแก่ เรือนนี้ เถิด
� 6 ถ้าลูกแห่งสันติสุขอยูที
่ น
่ ่ั น สันติสุขของท่านจะอยูก
่ ับเขา ถ้าหาไม่
7
สันติ สุข ของท่านจะกลั บอย ู่กั บท ่า นอีก จงอาศัย อยู่ในเรือนนั้ น กิน
และดื่ม ของซึ่ง เขาจะให้ น้ั น ด้วยว่า ผู้ ทํางานสมควรจะได้ รบ
ั ค่า จ้าง
ของตน อย่าเทีย
่ วจากเรือนนี้ ไปเรือนโน้ น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมือง
ใดๆและเขารับรองท่านไว้ จงกิน ของที่ เขาตั้ง ให้ 9 และจงรักษาคน
ป่วยในเมืองนั้ นให้หาย และแจ้งแก่เขาว่า ‘อาณาจักรของพระเจ้ามา
ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว�
การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รบ
ั รองท่านไว้

จงออกไป

11 ‘ถึง แม้ ผงคลี ดิ นแห่ง เมืองของ

ที่กลางถนนของเมืองนั้ นกล่าวว่า
เจ้าทั้งหลายที่ติ ดอยู่กับเรา เราก็จะสะบัดออกเป็นที ่แสดงว่า เราไม่
เห ็ นพ้ องกับ เจ้า แต่ เจ้ าทั้ง หลายจงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักร
ของพระเจ้า มาใกล้ เจ้ าทั้ง หลายแล้ว� 12 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า
โทษของเมืองโสโดมในวันนั้ นจะเบากว่าโทษของเมืองนั้ น 13 วิบัติแก่
เจ้า เมืองโคราซิน วิบัตแก่
ิ เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้าการมหัศจรรย์
ซึ่ง ได้ กระทํา ท่ามกลางเจ้า ได้ กระทํา ในเมืองไทระและเมืองไซดอน
คนในเมืองทั้ง สองจะได้ น่ ง
ุ ห่ม ผ้า กระสอบ นั่ ง บนขี้ เถ้า กล ับ ใจเสีย
ใหม่ นานมาแล้ว 14 แต่ ในการพิพากษานั้ น โทษของเมืองไทระและ
เมืองไซดอนจะเบากว่า โทษของเจ้า 15 ฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม
ซึ่ง ได้ ถู กยกขึ้น เทียมฟ้า เจ้ าจะต้องลงไปถึง นรกต่างหาก 16 ผู้ ที่ ฟัง
ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเรา ผู้ที่เกลียดชังท่านทั้งหลายก็เกลียดชังเรา ผู้
ทีเกล
่
ียดชังเราก็เกลียดชังผูที
้ ทรงใช้
่
เรามา�
ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ฝ่าย สาวก เจ็ด สิบ คน นั ้น กลับ มา ด้วย ความ ปรี ดี ทูล ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ถึง ผี ทัง้ หลายก็ ได้ อยู่ ใต้ บังคับ ของพวกข้า พระองค์ โดยพระนาม
ของพระองค์� 18 พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราได้ เห ็น ซาตาน
ตกจากสวรรค์ เหมือนฟ้าแลบ 19 ดู เถิด เราได้ ให้ พวกท่านมี อา
ํ นาจ
เหยียบงูรา
้ ยและแมลงป่อง และมีอา
ํ นาจใหญ่ย่ง
ิ กว่ากําลังศัตรู ไม่มี
20
สิ่งหนึ่ งสิ่งใดจะทําอันตรายแก่ท่านได้เลย
แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ใน
สิ่ง นี้ คือ ที่ พวกผี อยู่ ใต้ บังคับ ของท่าน แต่ จงเปรมปรีดิ ์ เพราะชื่อ ของ
17
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ท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ในโมงนั ้นเอง พระเยซูทรงมีความเปรมปรีดิใ์ น
พระวิญญาณ จึงตรัสว่า “โอ ข้าแต่ พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรง
ปิดบังสิ่งเหล่านี้ ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ และได้ทรง
เปิด เผยสิ่ง เหล่า นี้ แก่ ทารกน้ อย ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น อย่างนั้ นก ็ เพ
ราะเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระบิดาของ
เราได้ ทรงมอบสิ่ง สารพัด ให้ แก่ เรา และไม่ มี ใครรู ้วา
่ พระบุตรเป็น ผู้
ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรูว
้ า
่ พระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากพระ
บุตร และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสําแดงให้รู�
้ 23 พระองค์ทรงเหลียว
หลัง ไปทางเหล่า สาวกตรัส เฉพาะแก่ พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทั้ง หลายที่
ได้ เห ็ นการณ์ ซ่ง
ึ พวกท่านได้ เห ็ นก ็ เป็นสุข 24 เพราะเราบอกท่านทั้ง
หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์หลายองค์ ปรารถนา
จะเห็น ซึ่ง ท่านทั้ง หลายเห็น อยู่ นี้ แต่ เขามิ เคยได้ เห็น และอยากจะ
ได้ยน
ิ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน�
ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ
ดู เถิด มีน ัก กฎหมาย คน หนึ่ ง ยืน ขึ้น ทดลอง พระองค์ ทูล ถาม ว่า
“อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา ประการใดเพื่อ จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์เป็น
มรดก� 26 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ในพระราชบัญญั ติ มี คํา เขียนว่า
อย่างไร ท่านได้ อา
่ นเข้าใจอย่างไร� 27 เขาทูล ตอบว่า “จงรัก องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจของเจ้า ด้วยสุด กําลัง
และ สิน
้ สุด ความ คิด ของ เจ้า และ จงรัก เพื่อน บ้าน เหมือน รัก ตนเอง�
28 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านตอบถูก แล้ว จงกระทํา อย่างนั้ น แล้
วท่านจะได้ชีวต
ิ � 29 แต่คนนั ้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่า “แล
้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี

30 พระเยซูตรัสตอบว่า “มีชายคนหนึ่ งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไป

ยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวกโจรปล้น โจรนั้ นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของ
เขาและทุบตี แล้ว ก็ ละทิ้ง เขาไว้ เก ื อบจะตายแล้ว 31 เผอิญ ปุโรหิต
คนหนึ่ งเดินลงไปทางนั้ น เมื่อเห็นคนนั้ นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง
32 คนหนึ่ ง ในพวกเลวี ก็ ทํา เหมือนกัน เมื่อ มาถึงที่ น่ั น และเห็น แล้ วก ็
เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง 33 แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่อเดินมาถึงคน
นั้ น ครัน
้ เห็นแล้วก็มีใจเมตตา 34 เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้
พลางเอานํ้ามันกบน
ั ้า
ํ องุน
่ เทใส่บาดแผลนั้ น แล้วให้เขาขึ้นขีสั
่ ตว์ของ
ตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ 35 วันรุ่ง
ขึ้นเมื่อจะไป เขาก็เอาเงินสองเดนาริอน
ั มอบให้เจ้าของโรงแรม บอก
เขาว่า ‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที ่จะเสียเกินนี้ เมื่อกลับมาฉั นจะ
ใช้ ให้ � 36 ในสามคนนั้ น ท่านคิด เห็นว ่า คนไหนปรากฏว่า เป็น เพื่อน
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บ้านของคนที่ ถู กพวกโจรปล้น� 37 เขาทูล ตอบว่า “คือ คนนั ้น แหละที่
ได้ แสดงความเมตตาแก่ เขา � พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงไปทํา
เหมือนอย่างนั้ นเถิด�
มารธาและมารีย์
และต่อ มาเมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกกําลัง เดิน ทางไป พระองค์ จึง
ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ ง มีผูหญิ
้ งคนหนึ่ งชื่อมารธาต้อนรับพระองค์
39
ไว้ในเรือนของเธอ มารธามี น้องสาวชื่อ มารีย์ มาร ีย์ก็ นั ่ง ใกล้ พระบาท
พระเยซูฟังถ้อยคําของพระองค์ด้วย 40 แต่มารธายุง่ ในการปรนนิ บติ
ั มาก
จึงมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่งน้ อง
สาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทําการปรนนิ บัติแต่คนเดียว ขอ
พระองค์สัง่ เขาให้มาช่วยข้าพระองค์เถิด� 41 แต่พระเยซูตรัสตอบเธอว่า
“มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่ง นั ก
42 สิ่งซึ่งต้องการนั้ นมีแต่ สิ่งเดียว มารีย์ได้ เลือกเอาส่วนดี นั้ น ใครจะ
ชิงเอาไปจากเธอไม่ได้�
38

11
แบบอย่างของการอธิษฐาน

ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงอธิษฐานอยู่ ในที่ แห่ง หน ่งึ พอจบแล้ว สาวก
ของ พระองค์ คน หนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอ สอน พวก ข้า
พระองค์ ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้ สอนพวกศิษย์ของตน� 2 พระองค์
จึง ตรัส กับ เขา ว่า “เมื่อ ท่าน อธิษฐาน จง ว่า ‘ข้า แต่ พระ บิดา ของ ข้า
พระองค์ ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที
เ่ คารพสักการะ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ นํ้าพระทัยของ
พระองค์ สา
ํ เร็จ ในสวรรค์ อย่างไร ก็ ให้ สําเร็จ บนแผ่น ดิน โลกเหมือน
กัน อย่างนั้ น 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจํา วัน แก่ ข้า พระองค์
ทั้ง หลายทุกๆวัน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผิด ของข้า พระองค์ ทั้ง หลาย
ด้วยว่า ข้า พระองค์ ยกความผิด ของทุก คนที่ทํา ผิด ต่อ ข้า พระองค์ นั้ น
ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์ เข ้า ไปในการทดลอง แต่ ขอให้ ข้า พระองค์
พ้นจากความชั่วร้าย� ”
1

คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน

“ผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่ ง และ
จะไปหามิตรสหายนั้ น ในเวลาเทีย
่ งคืน พู ดก ับ เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอ
6
ให้ฉั นยืมขนมปังสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉั นคนหนึ่ งเพิ่งเดิน
ทางมาหาฉั น และฉั น ไม่ มี อะไรจะให้ เขารับ ประทาน� 7 ฝ่ายมิตร
สหายที่ อยู่ ข้างในจะตอบว่า ‘อย่า รบกวนฉั น เลย ประตู ก็ปิด เสีย แล้ว
ทั้งพวกลูกกน
็ อนร่วมเตียงกับฉั นแล้ว ฉั นจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้�
8 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า แม้เขาจะไม่ลุ กขึ้นหยิบให้คนนั้ น เพราะเป็
5 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า
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นม ิต รสหายกัน แต่ ว่า เพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึง จะลุก ขึ้น หยิบ ให้
ตามที่เขาต้องการ 9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหา
แล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนทีขอก
่
จ
็ ะ
ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 11 มีผู้
ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือ
หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถ้าเขาขอไข่จะเอา
แมลงป่องให้ เขาหรือ 13 เพราะฉะนั้ น ถ้า ท่านทั้ง หลายเองผู้ เป็น คน
ชั่ว ยังรูจ
้ ักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้ นสักเท่าใด พระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่
ขอต่อพระองค์�
พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)

พระองค์ ทรงขับ ผี ใบ้ อยู่ และต่อ มาเมื่อ ผี ออกแล้ว คนใบ้ จึง พูด ได้
และประชาชนก็ ประหลาดใจ 15 แต่ บางคนในพวกเขาพูด ว่า “คนนี้ ขับ
ผี ออกได้ โดยใช้ อาํ นาจของเบเอลเซบู ลนายผี นั ้น � 16 คนอื่นๆทดลอง
พระองค์ โดย ขอ จาก พระองค์ ให้ เห ็น หมาย สําคัญ จาก สวรรค์ 17 แต่
พระองค์ ทรงทราบความคิด ของเขา จึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณาจักร
ใดๆซึ่ง แตกแยกกันเองก็ จะรกร้างไป ครัว เรือนใดๆซึ่ง แตกแยกกับ
ครัวเรือนก็จะล่มสลาย 18 และถ้าซาตานแก่งแย่งกันระหว่างมันเอง
อาณาจักรของมัน จะตั้ง อยู่ อย่างไรได้ เพราะท่านทั้ง หลายว่า เราขับ
ผี ออกโดยเบเอลเซบู ล 19 ถ้า เราขับ ผี ออกโดยเบเอลเซบู ลน ้น
ั พวก
พ้องของท่านทั้ง หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั้ น
พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน 20 แต่ ถ้า
เราขับ ผี ออกด้วยนิ้ว พระหัตถ์ ของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้า ก็
มาถึงท่านแล้ว 21 เมื่อผู้มีกําลังมากคนหนึ่ งถืออาวุธเฝ้าบ้านของตน
อยู่ สิ ่ง ของของเขาก็ ปลอดภัย 22 แต่ เมื่อ คนมี กําลัง มากกว่า เขามา
ต่อสู้ชนะเขา คนนั้ นก็ชิงเอาเครื่องอาวุธที่เขาได้วางใจนั้ นไปเสีย แล
้วแบ่งปันของที่เขาได้รบ
ิ เอาไปนั้ น 23 ผู้ที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์
ต่อ เรา และผู้ ที่ ไม่ รวบรวมไว้กับ เราก็ เป็น ผู้ กระทํา ให้ กระจัดกระจาย
ไป
14

การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
มันก็ท่องเทีย
่ วไปในที่กันดาร
เพื่อ แสวงหาที่ หยุด พัก และเมื่อ ไม่ พบมัน จึง กล่าวว่า ‘ข้า จะกลับ ไป
ยัง เรือน ของ ข้า ที่ ได้ ออก มา นั้ น� 25 และ เมื่อ มาถึ งก ็ เห ็น เรือน นั้ น
กวาดและตกแต่ง ไว้ แล้ว 26 มัน จึง ไปรับ เอาผี อ่ ื นอ ีก เจ็ด ผี รา
้ ยกว่า
มัน เอง แล้ว ก็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ ที่ น่ั น และในที่ สุด คนนั้ นก ็ เลวร้ายกว่า
ตอนแรก� 27 ต่อมาเมื่อพระองค์ยงั ตรัสคําเหล่านั ้น มีผู้หญิงคนหนึ่ งใน
24 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว

ลูกา 11:28

132

ลูกา 11:42

หมู่ ประชาชนร้องทูล พระองค์ ว่า “ครรภ์ ซึ่ง ปฏิ สนธิพระองค์ และหัวนมที่
พระองค์ เสวยนั ้ นก็เป็นสุข� 28 แต่ พระองค์ ตรัสว่า “มิใช่เช่นนั้ น แต่ คน
ทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนั้ น
ไว้ ก็เป็นสุข�
หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
เมื่อ คน ทัง้ ปวง ประชุม แน่ น ขึ้น พระองค์ ตัง้ ต้น ตรั สว ่า “คนยุ คน ี้
เป็นคนชั่ว มีแต่แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสําคัญ
แก่ เขา เว้น ไว้ แต่ หมาย สําคัญ ของ โย นาห์ ศาสดา พยากรณ์ เท่านั้ น
30 ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมายสําคัญแก่ชาวนี นะเวห์ฉั นใด บุตรมนุษย์
จะเป็นหมายสําคัญแก่คนยุคนฉั
ี้ นนั้ น 31 นางกษั ตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุก
ขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วย
ว่าพระนางนั้ นได้ มาจากทีส
่ ุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติ ปัญญา
ของซาโลมอน และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอนก็มีอยู่ที่นี่ 32 ชนชาว
นี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษ
คนในยุ คน ี้ ด้วยว่า ชาวนี นะเวห์ ได้ กล ับ ใจใหม่ เพราะคํา ประกาศของ
โยนาห์ และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าโยนาห์มีอยูที
่ น
่ ี่
29

จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
หรือเอาถังครอบไว้
แต่ ตั้ง ไว้ บนเชิง เทียน เพื่อ คนทั้ง หลายที่ เข ้า มาจะเห็น แสงสว่างได้
34 ตาเป็น ประทีป ของร่างกาย เหตุ ฉะนั้ น เมื่อ ตาของท่านดี ทั้ง ตั วก ็
เต็ม ไปด้วยความสว่าง แต่ เมื่อ ตาของท่านชั่ว ทั้ง ตัว ของท่านก็ เต็ม
ไปด้วยความมืด 35 เหตุฉะนั้ น จงระวังให้ดีไม่ให้ความสว่างซึ่งอยู่ใน
ท่านเป็นความมืดนั่ นเอง 36 เหตุ ฉะนั้ น ถ้ากายทั้งสิ้นของท่านเต็มด
้วยความสว่าง ไม่มีที่มืดเลย ก็จะสว่างตลอด เหมือนอย่างแสงสว่าง
ของเทียนที่สอ
่ งมาให้ท่าน� 37 เมื่อพระองค์ยงั ตรัสอยู่ คนหนึ่ งในพวก
ฟาริสี อ้อนวอนพระองค์ ให้ เสวยกับ เขา พระองค์ จึง เสด็จ เข้าไปทรงเอน
พระกายลง 38 ฝ่ายคนฟาริสี เมื่อ เห็น พระองค์ มิได้ ทรงล้างก่อนเสวยก็
ประหลาดใจ
33 ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะตั้งไว้ในที่กําบัง

รู ปแบบแห่ง ความชอบธรรมที่ ปรากฏเท่า นั ้ นก ็ ยงั ไม่ เพียงพอ (มธ
23:13-35)
39 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าพวกฟาริ สี ย่อมชําระถ้วย
ชามภายนอก แต่ ภายในของเจ้า เต็ม ไปด้วยความโลภและความชั่ว
ร้าย 40 คนโฉดเขลา ผู้ ที่ ได้ สร้างภายนอกก็ ได้ สร้างภายในด้วยมิ ใช่
หรือ 41 แต่ จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ภายใน และดู เถิด สิ่งสารพัดก
็ บริสุทธิ์ แก่ เจ้ าทั้ง หลาย 42 แต่ วิบัติ แก่ เจ้า พวกฟาริ สี ด้วยว่า พวก
เจ้าถวายสิบชักหนึ่ งของสะระแหน่ และขมิ้นและผักทุกอย่าง และได้
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ละเว้น การพิพากษาและความรัก ของพระเจ้า เสีย สิ ่ง เหล่า นั้ น พวก
เจ้า ควรได้ กระทํา อยู่ แล้ว แต่ สิ ่ งอ่ น
ื นั้ นก ็ ไม่ ควรละเว้น ด้วย 43 วิบัติ
แก่เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่าพวกเจ้าชอบทีน
่ ่ั งอนม
ั เกี
ี ยรติในธรรมศาลา
และชอบให้เขาคํานั บที่กลางตลาด 44 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนที่ฝง
ั
ศพซึ่งมิได้ปรากฏ และคนทีเ่ ดินเหยียบทีน
่ ่ั นก็ไม่รูว่
้ ามีอะไร�
ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้
นั ก กฎหมาย คน หนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ซึ่ง ท่าน ว่า
อย่างนั ้น ท่านก็ ติ เตียนพวกเราด้วย� 46 พระองค์ ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ เจ้า
พวก นั ก กฎหมาย ด้วย เพราะ พวก เจ้า เอา ของ หนั ก ที่ แบก ยาก นั ก
วางบนมนุษย์ แต่ ส่วนพวกเจ้า เองก็ ไม่ จับ ต้องของหนั ก นั้ น เลยแม้
แต่ นิ้ว เดียว 47 วิบัติ แก่ เจ้ า ทั้ง หลาย เพ ราะ เจ้า ก่ ออ ุ โมง ค์ ฝัง ศพ
ของพวกศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษ ของเจ้า เองก็ได้ ฆ่า ศาสดา
พยากรณ์ นั้ น 48 ดัง นั้ น พวกเจ้า จึง เป็น พยานว่า เจ้า เห็น ชอบในการ
ของบรรพบุรุษของเจ้า ด้วยว่าเขาได้ฆา
่ พวกศาสดาพยากรณ์ นั้ น แล
49
้ว พวกเจ้า ก็ก่ ออ ุ โมงค์ ฝง
ั ศพให้
เหตุ ฉะนั้ น พระปัญญาของพระ
เจ้าก็ตรัสด้วยว่า ‘เราจะใช้พวกศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกไปหา
เขา และเขาจะฆ่าเสียบ้าง และข่มเหงบ้าง� 50 เพื่อคนยุคนแ
ี้ หละจะ
ต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซึ่งต้องไหล
ออกตั้งแต่ แรกสร้างโลก 51 คือตั้งแต่ โลหิตของอาแบล จนถึงโลหิต
ของเศคาริยาห์ ที่ ถู กฆ่า ตายระหว่างแท่น บูชากับ พระวิ หาร เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนยุ คน ี้ จะต้องรับ ผิด ชอบในโลหิ ตน
้น
ั 52 วิบัติ แก่ เจ้า พวกนั ก กฎหมาย ด้วยว่า เจ้า ได้ เอาลู กก ุญ แจแห่ง
ความรูไ้ ปเสีย คือพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไป และคนทีก
่ ําลังเข้าไปนั้ นเจ้า
53
ก็ได้ขัดขวางไว้�
เมื่อพระองค์ยงั ตรัสคําเหล่านั ้นแก่เขา พวกธรรมา
จารย์ และพวกฟาริสี ก็ ตัง้ ต้น ยัว่ เย้า พระองค์ อย่างรุ นแรง หมายให้ ตรัส
ต่อไปหลายประการ 54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัสของพระองค์ เพื่อเขา
จะฟ้องพระองค์ได้
45

12

เชื้อของพวกฟาริสี
ใน ระหว่าง นั ้น คน เป็ นอ ัน มาก นั บ ไม่ ถ้วน ชุ มนุ ม เบียด เสียด กัน อยู่
พระองค์ ทรง ตัง้ ต้น ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ พระองค์ ก่อน ว่า “ท่าน ทั้ง
หลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี ซึ่งเป็นความหน้าซื่อใจคด 2 เพราะ
ว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้
ประจักษ์ 3 เหตุฉะนั้ น สิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในทีม
่ ืดจะได้ยน
ิ
ใน ที่ สว่าง และ ซึ่ง ได้ กระซิบ ใน หู ที่ ห้อง ส่วน ตัว จะ ต้อง ประกาศ บน
ดาดฟ้า หลังคาบ้าน 4 มิ ตรสหายของเราเอ๋ย เราบอกท่านทั้ง หลาย
1
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ว่า อย่า กลัว ผู้ ที่ ฆ่า ได้ แต่ กาย และภายหลัง ไม่ มี อะไรที่ จะทําได้ อีก
5 แต่เราจะเตือนให้ท่านรูว
้ า
่ ควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่า
แล้ วก ็ยั งม ี ฤทธิ์ อํานาจที่ จะทิ้ง ลงในนรกได้ แท้ จร ิง เราบอกท่านว่า
จงกลัว พระองค์ นั้ น แหละ 6 นกกระจอกห้า ตัว เขาขายสองบาทมิ ใช่
หรือ และนกนั้ นแม้สก
ั ตัวเดียว พระเจ้ามิได้ทรงลืมเลย 7 ถึงผมของ
ท่านทั้ง หลายก็ ทรงนั บ ไว้ แล ้ วท ุก เส้น เหตุ ฉะนั้ น อย่า กลัว เลย ท่าน
ทั้ง หลายก็ประเสริฐ กว่า นกกระจอกหลายตัว 8 และเราบอกท่านทั้ง
หลายด้วยว่า ผู้ ใดที่ จะรับ เราต่อ หน้า มนุษย์ บุ ตรมนุษย์ ก็ จะรับ ผู้ น้ั น
ต่อ หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ด้วย 9 แต่ ผู้ ที่ ปฏิเสธเราต่อ หน้า
มนุษย์ เราจะปฏิเสธผูน
้ ้ั นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า 10 ผูใด
้
จะกล่าวร้ายต่อบุตรมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้ นได้ แต่ถ้าผู้ใด
จะกล่าวหมิ่น ประมาทต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะทรงโปรดยกโทษ
ให้ ผู้ นั้ น ไม่ ได้ 11 เมื่อ เขาพาพวกท่านเข้า ในธรรมศาลา หรือ ต่อ หน้า
เจ้าเมือง และผู้ที่มีอา
ํ นาจ อย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือ
อะไร หรือจะกล่าวอะไร 12 เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะทรงโปรด
สอนท่านในเวลาโมงนั้ นเองว่า ท่านควรจะพูดอะไรบ้าง� 13 และมีผู้
หน ่งึ ในหมู่ คนทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ขอสัง่ พี่ ชายของข้าพเจ้า
ให้ แบ ่ งมรดกให้ กับ ข้าพเจ้า� 14 แต่ พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “บุ รุษ เอ๋ย
ใครได้ ต้ัง เราให้ เป็น ตุลาการ หรือ เป็น ผู้ แบ ่ งมรดกให้ ท่าน � 15 แล ้ว
พระองค์จึงตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า “จงระวังและเว้นเสียจากความโลภ
เพราะว่าชีวต
ิ ของบุคคลใดๆมิได้อยูในของบริ
่
บูรณ์ซ่ง
ึ เขามีอยูนั
่ ้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
และ พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมา เรือ
่ ง หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง ว่า “ไร่ นา ของ
เศรษฐี คนหนึ่ ง เกิด ผลบริบู รณ ์ มาก 17 เศรษฐี คนนั้ น จึง คิด ในใจว่า
‘เราจะทํา อย่างไรดี เพราะว่า เราไม่ มี ที่ ที่ จะเก็บ ผลของเรา� 18 เขา
จึงคิดว่า ‘เราจะทําอย่างนี้ คือจะรื้อยุง
้ ฉางของเราเสีย และจะสร้าง
ใหม่ ให้ โตขึ้น แล ้ว เราจะรวบรวมข้าวและสมบั ติ ทั้งหมดของเราไว้
ที่ น่ั น 19 แล ้ว เราจะว่า แก่ จิ ตใจของเราว่า “จิ ตใจเอ๋ย เจ้ ามี ทรัพย์
สมบัติ มากเก็บ ไว้ พอหลายปี จงอยู่ สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริง เถิด� ’
20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าคนโง่ ในคืนวันนี้ ชีวิตของเจ้าจะต้อง
เรียกเอาไปจากเจ้า แล ้ว ของซึ่ง เจ้า ได้ รวบรวมไว้น้ั น จะเป็น ของใคร
เล่า� 21 คนที ่ ส่ า
ํ สมทรัพย์ สมบัติ ไว้สําหรับ ตัว และมิ ได้ มั่งมี จําเพาะ
พระเจ้า ก็ เป็น เช่น นั้ น แหละ� 22 และพระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกของ
พระองค์ ว่า “เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท่านทั้ง หลายว่า อย่า กระวนกระวาย
ถึง ชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกาย
ของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม 23 เพราะว่า ชีวต
ิ สําคัญ ยิ่ง กว่า อาหาร
24
และร่างกายสําคัญ ยิ่ง กว่า เครื่องนุ่ง ห่ม
จงพิจารณาดู อีกา มั นม
16
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ิ ได้ หว่าน มิได้ เกีย
่ ว และมิ ได้ มี ยุ ้ง หรือ ฉาง แต่ พระเจ้า ยัง ทรงเลี้ยง
มัน ไว้ ท่านทั้ง หลายก็ ประเสริฐ กว่า นกมากที เดียว 25 มี ใครในพวก
ท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอีกศอก
หนึ่ ง ได้ หรือ 26 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า สิ่ง เล็ก น้ อยทีส
่ ุด ยัง ทํา ไม่ ได้ ท่านยัง จะ
27
กระวนกระวายถึง สิ่ งอ ่ ื นทําไมอีก เล่า
จงพิจารณาดอกไม้ วา
่ มัน
งอกเจริญขึ้นอย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ป่ นด้
ั าย แต่เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ บริบู รณ ์ ด้วยสง่า ราศี ก็ มิได้ ทรงเครื่องงาม
เท่า ดอกไม้ นี้ ดอก หนึ่ ง 28 แม้ว ่า พระเจ้า ทรง ตกแต่ง หญ้า ที่ ทุ ่ง นา
อย่างนั้ น ซึ่งเป็นอยูวั
่ นนี้ และรุง
่ ขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผูที
้ มี
่ ความเชื่อ
น้ อย พระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้ นสักเท่าใด 29 ท่านทั้ง
หลายอย่า เสาะหาว่า จะกิน อะไรดี หรือ จะดื่ม อะไรและอย่า มี ใจสงสัย
เลย 30 เพราะว่า คนทุก ประเทศทั่ว โลกเสาะหาสิ่งของทั้ง ปวงนี้ แต่
ว่า พระบิดาของท่านทั้ง หลายทรงทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการสิ่ง เหล่า
นี้ 31 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า แล้วจะทรง
เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ให้แก่ท่าน 32 ฝูงแกะเล็กน้ อยเอ๋ย อย่ากลัว
เลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยทีจ
่ ะประทานอาณาจักรน
้น
ั ให้ แก่ ท่าน 33 จงขายของที่ ท่านมี อยู่ และทํา ทาน จงกระทํา ถุง ใส่
เงินสําหรับตนซึ่งไม่รูเก่
้ า คือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซ่ง
ึ ไม่เสื่อม
สูญไป ทีขโมยมิ
่
ได้เข้ามาใกล้ และทีต
่ ัวมอดมิได้ทําลายเสีย 34 เพราะ
ว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ไ่ หน ใจของท่านก็อยูที
่ นั
่ ่ นด้วย
เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ท่านทั้ง หลายจงคาดเอวของท่านไว้ และให้ ตะเกียงของท่านจุ
ดอยู่ 36 พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตน เมื่อนายจะ
กลับ มาจากงานสมรส เพื่อ เมื่อ นายมาเคาะประตู แล้ว เขาจะเปิด ให้
นายทั นที ได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ ซึ่ง นายมาพบกําลัง คอยเฝ้า อยู่ ก็ เป็นสุข เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า นายนั้ น จะคาดเอวไว้และให้ ผู้รบ
ั
38
ใช้ เหล่ านั้ น เอนกายลงและนายนั้ น จะมาปรนนิ บั ติ เขา
ถ้า นายมา
เวลาสองยามหรือ สามยาม และพบผู้ รับ ใช้ อยู่ อย่างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้ เหล่
านั้ นก ็ จะเป็นสุข 39 ให้ เข ้า ใจอย่างนี้ เถอะว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ้
ได้ ว่า ขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่น อยู่ และระวัง ไม่ ให้ ทะลวงเรือน
ของเขาได้ 40 เหตุ ฉะนั้ น ท่านทั้ง หลายจงเตรียมตัว ไว้ให้ พร ้ อมด้วย
เพราะบุตรมนุษย์ เสด็จ มาในโมงที่ ท่านไม่ คิด ไม่ ฝัน � 41 ฝ่ายเปโตร
ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมานั ้น แก่ พวกข้า
พระองค์หรือ หรือตรัสแก่คนทัง้ ปวง�
35

คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ

ลูกา 12:42
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“ใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซ่ อ
ื และฉลาด
ที่ นายได้ ต้ัง ไว้ เหนื อ พวกคนใช้ สา
ํ หรับ แจกอาหารตามเวลา 43 เมื่อ
นายมาพบเขากระทํา อยู่ อย่างนั้ น ผู้รบ
ั ใช้ ผู้ นั้ นก ็ จะเป็นสุข 44 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า นายจะตั้ง เขาไว้ ให้ ดู แลบรรดา
ข้าวของทั้ง สิ้น ของท่าน 45 แต่ ถ้า ผู้ รับ ใช้นั้ น จะคิด ในใจว่า ‘นายของ
ข้าคงจะมาช้า� แลว
้ จะตั้งต้นโบยตีผู้รบ
ั ใช้ชายหญิงและกินดื่มเมาไป
46 นายของผู้ รับ ใช้ ผู้ นั้ น จะมาในวันที ่ เขาไม่ คิด ในโมงที่ เขาไม่ รู ้ และ
จะทําโทษเขาถึงสาหัส ทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยูก
่ ับคนทีไม่
่ เชื่อ 47 ผู้รบ
ั
ใช้นั้ นที่ได้รูนํ
้ ้ าใจของนาย และมิได้เตรียมตัวไว้ มิได้กระทําตามนํ้าใจ
นาย จะต้องถูกเฆีย
่ นมาก 48 แต่ ผู้ที่มิได้ รู ้ แล้วได้ กระทําสิ่งซึ่งสมจะ
ถูกเฆีย
่ น ก็จะถูกเฆีย
่ นน้ อย ผู้ใดได้ รบ
ั มาก จะต้องเรียกเอาจากผู้น้ั น
มาก และผูใ้ ดได้รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผูน
้ ้ั นมาก
42 องค์พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
และเราจะปรารถนาอะไร
เล่า ถ้าหากไฟนั้ นได้ติดขึ้นแล้ว 50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ ง
เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสําเร็จ 51 ท่านทั้งหลายคิดว่า เรามาเพื่อ
จะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่จะให้แตกแยก
กัน ต่างหาก 52 ด้วยว่า ตั้งแต่ นี้ ไปห้า คนในเรือนหนึ่ งก ็ จะแตกแยก
กัน คือ สามต่อ สองและสองต่อ สาม 53 พ่อ จะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่ จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่
แม่สามีจากลูกสะใภ้ และลูกสะใภ้จากแม่สามี� 54 และพระองค์ตรัส
กับ ประชาชนอีกว่า “เมื่อ ท่านทั้ง หลายเห็น เมฆเกิด ขึ้น ในทิศ ตะวัน ตก
ท่านก็กล่าวทั นที ว่า ‘ฝนจะตก� และก็เป็นอย่างนั้ นจริง 55 เมื่อท่าน
เห็นลมพัดมาแต่ ทิศใต้ ท่านก็ว่า ‘จะร้อนจัด� และก็เป็นจริง 56 เจ้ า
คนหน้าซื่อใจคด เจ้าทั้งหลายรูจ
้ ักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและ
ท้องฟ้า แต่ เหตุ ไฉนพวกเจ้า วิจัย ความเป็น ไปของยุ คน ี้ไม่ได้ 57 เหตุ
ไฉนเจ้า ทั้ง หลายไม่ ตัดสิน เอาเองว่า สิ่ง ไรเป็น สิ่ง ที่ ถูก 58 เพราะเมื่อ
เจ้ากับโจทก์พากันไปหาผู้พิพากษา จงอุตส่าห์หาช่องที่จะปรองดอง
กับ เขาเมื่อ ยัง อยู่ กลางทาง เกล ื อกว่า เขาจะฉุ ด ลากเจ้า เข้าไปถึง ผู้
พิพากษา และผูพ
้ ิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับผูคุ
้ ม และผูคุ
้ มจะขังเจ้าไว้
59
ในเรือนจํา
เราบอกเจ้าว่า เจ้ าจะออกจากที่น่ั นไม่ได้ จนกว่าจะได้
ใช้หนี้ ครบทุกสตางค์�
49 เรามาเพื่อจะทิ้งไฟลงบนแผ่นดินโลก

13
กลับใจหรือพินาศ
มีบางคนอยู่ที่นั ่นเล่าเรือ
่ งชาวกาลิลี ซึ่งปี ลาตเอาโลหิตของ
เขาระคนกับเครือ
่ งบูชาของเขา ให้พระองค์ฟัง 2 พระเยซูจึงตรัสตอบเขา
1 ขณะนั ้น

ลูกา 13:3

137

ลูกา 13:19

ว่า “ท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้ นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกา
ลิ ลี อ่น
ื ๆทั้ง ปวง เพราะว่า เขาได้ ทุกข์ ทรมานอย่างนั้ น หรือ 3 เราบอก
ท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้อง
พินาศเหมือนกัน 4 หรือสิบแปดคนนั้ นซึ่งหอรบที่สิโลอัมได้พังทับเขา
ตายเสีย นั้ น ท่านทั้ง หลายคิด ว่า เขาเป็น คนบาปยิ่ง กว่า คนทั้ง ปวงที่
อาศัยอยูใ่ นกรุงเยรูซาเล็มหรือ 5 เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ถ้า
ท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน�
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
“คนหนึ่ งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งปลูก
ไว้ในสวนองุน
่ ของตน และเขามาหาผลที่ต้นนั้ นแต่ไม่พบ 7 เขาจึงว่า
แก่ คนที ่ รก
ั ษาสวนองุ ่นว ่า ‘ดู เถิด เรามาหาผลที่ ต้น มะเดื่อ นี้ ได้ สาม
ปี แล้ว แต่ ไม่ พบ จงโค่ นม ัน เสีย จะให้ ดิ นรกไปเปล่าๆทําไม� 8 แต่
ผู้ รักษาสวนองุน
่ ตอบเขาว่า ‘นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีน ี้ อีก ให้ ข้าพเจ้า
พรวนดินเอาปุ๋ยใส่ 9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลัง
ท่านจงโค่นมันเสีย� ”
6 พระองค์ ตรัสคําอุปมาต่อไปนี้ ว่า

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต

10 พระองค์ทรงสัง
่ สอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่ งในวันสะบาโต 11 และ

ดู เถิด มี หญิง คน หนึ่ ง ซึ่ งม ี ผี เข ้า สิง ทําให้ พิการ มา สิบ แปด ปี แล้ว หลัง
โกง ยืด ตัว ขึ้น ไม่ ได้ เลย 12 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น เขา จึง เรียก
และตรัส กับ เขาว่า “หญิง เอ๋ย ตัว เจ้า หายพ้น จากโรคของเจ้า แล้ว�
13 พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ บนเขา และในทันใดนั ้น เขาก็ ยด
ื ตัว ตรงได้
และสรรเสริญ พระเจ้า 14 แต่ นายธรรมศาลาก็ เคืองใจ เพราะพระเยซู
ได้ ทรงรักษาโรคในวัน สะบาโต จึง ว่า แก่ ประชาชนว่า “มี หกวันที ่ ควรจะ
ทํางาน เหตุ ฉะนั ้น ในหกวัน นั ้น จงมาให้ รก
ั ษาโรคเถิด แต่ ในวัน สะบาโต
15
นั ้น อย่า เลย� แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส ตอบเขาว่า “คนหน้า ซื่อ ใจ
คด เจ้ าทั้ง หลายทุก คนได้ แก้ว ัว แก้ ลาจากคอกมัน พาไปให้ กิน นํ้า ใน
วัน สะบาโตมิ ใช่ หรือ 16 ดู เถิด ฝ่ายหญิง ผู้ นี้ เป็น บุ ตรี ของอับ ราฮัม
ซึ่ง ซาตานได้ ผูกมัด ไว้ สิ บแปดปี แล้ว ไม่ ควรหรือ ที่ จะให้ เขาหลุด พ้น
จากเครื่องจองจําอันนี้ ในวันสะบาโต� 17 เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั ้น
แล้ว บรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ กับพระองค์ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้
หลายก็เปรมปรีดิ์เพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)
“อาณาจักรของพระเจ้าเหมือนสิ่งใด และเรา
จะเปรียบอาณาจั กรน ้ั นก ับ อะไรดี 19 ก็ เปรียบเหมือนเมล็ด พันธุ์ ผัก
กาด เมล็ด หนึ่ ง ที่ คน หนึ่ ง ได้ เอา ไป ปลูก ใน สวน ของ ตน มัน งอก ขึ้น
เป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัยอยูต
่ ามกิ่งก้านของต้นนั้ น�
18 พระองค์จึงตรัสว่า

ลูกา 13:20
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คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)
20 พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับสิ่งใด

21 ก็เปรียบเหมือนเชื้อ

ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่ งเอาเจือลงในแป้งสามถังจน
แป้ง นั้ น ฟู ข้น
ึ ทั้งหมด� 22 พระองค์ เสด็จ ไปตามบ้านตามเมืองสัง่ สอน
เขา และทรงดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 23 มีคนหนึ่ งทูลถามพระองค์ ว่า
“พระองค์เจ้าข้า คนที่รอดนั ้นน้ อยหรือ� พระองค์ตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า
24 “จงเพียรเข้าไปทางประตู คับ แคบ เพราะเราบอกท่านทั้ง หลายว่า
คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่ จะเข้าไม่ได้ 25 เมื่อเจ้าบ้านลุก
ขึ้น ปิด ประตู แล้ว และท่านทั้ง หลายเริม
่ ยืน อยู่ ภายนอกเคาะที่ ประตู
ว่า ‘นายเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านนั้ นจะตอบท่าน
ทั้ง หลายว่า ‘เราไม่ รู ้ จัก เจ้า ว่า เจ้า มาจากไหน� 26 ขณะนั้ น ท่านทั้ง
หลายเริม
ั สอนที่
่ จะว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ กิน ได้ ด่ ืม กั บท ่าน และท่านได้ ส่ง
ถนนของพวกข้าพเจ้า� 27 เจ้าบ้านนั้ นจะว่า ‘เราบอกเจ้าทั้งหลายว่า
เราไม่ รู ้จัก เจ้า ว่า เจ้า มาจากไหน เจ้ าผู้ กระทํา ความชั่ว ช้า จงไปเสีย
ให้ พ้น หน้า เรา� 28 เมื่อ ท่านทั้ง หลายจะเห็นอ ับ ราฮัม อิส อัค ยาโคบ
และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่ตัวท่านเอง
ถูกขับไล่ ไสส่งออกไปภายนอก ที่นั่ นจะมีการร้องไห้ขบเขีย
้ วเคีย
้ วฟัน
29 จะมี คนมาจากทิศ ตะวัน ออก ทิศ ตะวัน ตก ทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ จะมา
เอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดู เถิด จะมี ผู้ ที่ เป็น คน
สุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผูที
้ เป็
่ นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย� 31 ใน
วันนั ้นเอง มี พวกฟาริสี บางคนมาทูลพระองค์ ว่า “ท่านจงไปจากที่ นี่ เถิด
เพราะว่า เฮโรดใคร่จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย� 32 พระองค์ จึง ตรัส แก่
เขาว่า “จงไปบอกสุ นัข จิ้งจอกนั้ นว ่า ‘ดู เถิด เราขับ ผี ออกและรักษา
โรคในวัน นี้ และพรุง
่ นี้ แล ้ วว ั นที ่ สามเราจะทําการให้ สําเร็จ � 33 แต่
ว่า จําเป็น ซึ่ง เราจะเดิน ไปวัน นี้ พรุง
่ นี้ และมะรืน นี้ เพราะว่า ศาสดา
พยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุงเยรูซาเล็มก็หามิได้
พระเยซู ทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ ง เยรู ซาเล็ มท ี่ หลงทาง (มธ 23:3739; ลก 19:41-44)
34 โอ

เยรูซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้าง
ผู้ ที่ ได้ รับ ใช้ มา หา เจ้า ให้ ถึง ตาย เรา ใคร่ จะ รวบรวม ลูก ของ เจ้า ไว้
เนื องๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูก อยู่ ใต้ ปี กของมัน แต่ เจ้ าไม่ ยอมเลยหนอ
35 ดู เถิด ‘บ้านเมืองของเจ้า จะถูก ละทิ้ง ให้ รกร้างแก่ เจ้า � และเรา
บอกความจริงแก่เจ้าทั้งหลายว่า เจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีกจนกว่าเวลา
นั้ นจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”

ลูกา 14:1
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ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต

1 ต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่ งในพวกฟาริ

สี ในวันสะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร เขาทัง้ หลายคอยมองดูพระองค์
2 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง เป็ น โรคมานนํ้า อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 3 พระ
เยซูจึงตรัสถามพวกนั กกฎหมายและพวกฟาริสีว่า “ถ้าจะรักษาคนป่วย
ในวัน สะบาโตจะผิด พระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 เขาทัง้ หลายก็ นิ่ง อยู่
พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั ้นให้หาย แล้วก็ให้เขาไป 5 พระองค์จึงตรัส
กับเขาทัง้ หลายว่า “คนไหนในพวกท่าน ถ้าจะมีลาหรือวัวตกบ่อ จะไม่
รีบฉุ ดลากมันออกในวันสะบาโตหรือ� 6 เขาทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่

7 ฝ่ายพระองค์เมื่อทอดพระเนตรเห็นคนทัง
้ หลายที่รบ
ั เชิญนั ้นได้เลือก

เอาที่ อั นม ี เกียรติ พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า 8 “เมื่อ ผู้ ใดเชิญ
ท่านไปในการเลี้ยงสมรส อย่า เอนกายลงในที่ อันม ี เกียรติ เกล ื อกว่า
เขาได้เชิญคนมีเกียรติมากกว่าท่านอีก 9 และเจ้าภาพที่ได้เชิญท่าน
ทั้ง สองนั้ น จะมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘จงให้ ที่นั่ ง แก่ ท่านผู้ นี้ เถิด � แล ้ว เมื่อ
นั้ น ท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ ต่ ํา ได้ รบ
ั ความอดสู 10 แต่ เมื่อ ท่านได้
รับ เชิญ แล้ว จงไปเอนกายลงในที่ ต่ ํา ก่อน เพื่อ ว่า เมื่อ เจ้า ภาพที่ ได้
เชิญ ท่านมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘สหายเอ๋ย เชิญ เลื่อนไปนั่ ง ที่ อั นม ี เกียรติ
� แล ้ วท ่านจะได้ เกียรติ ต่อ หน้า คนทั้ง หลายที่เอนกายลงรับ ประทาน
ด้วยกัน นั้ น 11 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ได้ ยกตัว ขึ้น จะต้องถูก เหยียดลง และ
ผู้ ที่ ถ่อมตัว ลงนั้ น จะได้ รบ
ั การยกขึ้น� 12 ฝ่ายพระองค์ ตรัส กับ คนที่
เชิญ พระองค์ ว่า “เมื่อ ท่านจะทําการเลี้ยง จะเป็นกลางวัน หรือ เวลา
เย็นก ็ ตาม อย่า เชิญ เฉพาะเหล่า มิตรสหาย หรือ พี่น้องหรือ ญาติ หรือ
เพื่อนบ้านที่มั่งมี เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้ รบ
ั การ
13
ตอบแทน แต่เมื่อท่านทําการเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย
คนตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทน
ท่าน ด้วยว่า ท่านจะได้ รบ
ั ตอบแทนเมื่อ คนชอบธรรมเป็น ขึ้น มาจาก
ความตายแล้ว�
คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)

15 ฝ่ายคนหนึ่ ง ที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน

เมื่อได้ยน
ิ คําเหล่านั ้น
จึง ทูล พระองค์ ว่า “ผู้ ที่ จะรับ ประทานอาหารในอาณาจักรของพระเจ้า ก็
เป็นสุข � 16 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทําการเลี้ยง
ใหญ่ และได้ เชิญ คนเป็ นอ ัน มาก 17 เมื่อ ถึง เวลาเลี้ยงแล้ว เขาก็ ใช้
ผู้รบ
ั ใช้ของตนไปบอกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่า ‘เชิญมาเถิด
เพราะสิ่ง สารพัด เตรียมไว้ พร ้ อมแล้ว� 18 บรรดาคนทั้ง หลายก็ เริม
่
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พากันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า ‘ข้าพเจ้าได้ ซ้ อ
ื นาไว้และจะต้องไปดู
19
นาน้น
ั ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ�
อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้าได้ซ้ อ
ื วัวไว้ห้า
คู่ และจะต้องไปลองดูวั วน ้น
ั ข้าพเจ้า ขอตัว เถอะ� 20 อี กคนหนึ่ ง ว่า
‘ข้าพเจ้า พึ่ง แต่งงานใหม่ เหตุ ฉะนั้ น ข้าพเจ้า ไปไม่ ได้ � 21 ผู้รบ
ั ใช้นั้ น
จึงกลับมาเล่าเนื้ อความให้เจ้านายฟัง นายเจ้าของบ้านก็โกรธ จึงสั่ง
ผูรั
้ บใช้ว่า ‘จงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่และตรอกน้ อยในเมือง พา
คนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้า มาที่ นี่ � 22 แล ้ว ผู้ รับ ใช้
จึงบอกว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทําตามท่านสั่งแล้ว และยังมีที่
ว่างอยู�
่ 23 เจ้านายจึงสั่งผู้รับใช้นั้ นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่และ
รัว
้ ต้นไม้ ทั้ง หลาย และเร่งเร้า เขาให้ เข ้า มาเพื่อ เรือนของเราจะเต็ม
24 เพราะเราบอกเจ้าว่า ในพวกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้นั้ น ไม่มีสัก
คนหนึ่ งจะได้ล้ิมเครื่องของเราเลย� ”
สิ่งที่สาวกต้องสละ

25 คนเป็ นอันมากได้ไปกับพระองค์

พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับ
เขาว่า 26 “ถ้าผู้ใดมาหาเรา และไม่ชังบิดามารดา บุ ตรภรรยา และพี่
น้ องชายหญิง แม้ ทั้ง ชีวต
ิ ของตนเองด้วย ผู้ นั้ น จะเป็น สาวกของเรา
ไม่ ได้ 27 ผู้ ใดมิ ได้ แบกกางเขนของตนตามเรามา ผู้ นั้ น จะเป็น สาวก
ของเราไม่ ได้ 28 ด้วยว่า ในพวกท่านมี ผู้ ใดเมื่อ ปรารถนาจะสร้างป้
อม จะไม่ น่ั ง ลงคิด ราคาดู เสี ยก ่อ นว่า จะมี พอสร้างให้ สา
ํ เร็จ ได้ หรือ
29
ไม่
เกรงว่า เมื่อ ลงรากแล้ว และกระทํา ให้ สา
ํ เร็จ ไม่ ได้ คนทั้ง ปวง
ที่เห็นจะเริม
่ เยาะเย้ยเขา 30 ว่า ‘คนนี้ ต้ังต้นก่อ แต่ทําให้สําเร็จไม่ได้
� 31 หรือม ี กษั ตริย์ องค์ ใดเมื่อ จะยกกองทัพ ไปทํา สงครามกับกษั ตริ
ย์อื่น จะมิได้ นั่ งลงคิดดู ก่อนหรือว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ งจะสู้กับ
กองทัพ ที่ ยกมารบสองหมื่น นั้ น ได้ หรือ ไม่ 32 ถ้า สู้ ไม่ ได้ เมื่อย ัง อยู่ ห่า
งกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน 33 ก็เช่นนั้ นแหละ ผู้ใดในพวก
ท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 34 เกล
ือ เป็น สิ่ งด ี แต่ ถ้า แม้ เกล ือ นั้ น หมดรสเค็ม ไปแล้ว จะทําให้ กล ับเค็มอ ี
กอย่างไรได้ 35 จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินกไม่
็ ได้ จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทํา
ปุ๋ยก็ไม่ได้ แต่เขาก็ท้ิงเสียเท่านั้ น ใครมีหู จงฟังเถิด�

15
พวกฟาริสีขี้บ่น
ครัง้ นั ้น บรรดาคนเก็บ ภาษี และพวกคนบาปก็ เข ้า มาใกล้ เพื่อ จะฟัง
พระองค์ 2 ฝ่ายพวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคน
บาปและกินด้วยกันกับเขา�
1

คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)
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พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาให้ เขาฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า 4 “ในพวกท่านมี
คนใดที่ มี แกะร้อยตัว และตัว หนึ่ ง หายไป จะไม่ ละเก้า สิบ เก้า ตั วน
้น
ั ไว้ ที่ กลางทุ่ง หญ้า และไปเทีย
่ วหาตั วท ี่ หายไปนั้ น จนกว่า จะได้ พบ
หรือ 5 เมื่อ พบ แล้ว เขา ก็ ยก ขึ้น ใส่ บ่า แบก มา ด้วย ความ เปรม ปรี ดิ
์ 6 เมื่อ มาถึ งบ ้านแล้ว จึง เชิญ พวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้ มา
พร้อมกัน พูดกับเขาว่า ‘จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบ
แกะของข้าพเจ้า ที่ หายไปนั้ น แล้ว� 7 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า เช่น
นั้ น แหละ จะมี ความปรี ดี ในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่ กล ับ ใจ
ใหม่ มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนทีไม่
่ ต้องการกลับใจใหม่
3

คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป
หญิง คนใดที่ มี เหรียญเงิน สิบ เหรียญ และเหรียญหนึ่ ง หายไป จะ
ไม่ จุ ดเทียนกวาดเรือนค้นหาให้ละเอียดจนกว่าจะพบหรือ 9 เมื่อ พบ
แล้ว จึงเชิญเหล่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกัน พูดว่า ‘จง
ยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะ ข้าพเจ้า ได้ พบ เห รียญเงิ นที ่ หาย ไป นั้ น
แล้ว� 10 เช่น นั้ น แหละ เราบอกท่านทั้ง หลายว่า จะมี ความปรีดี ใน
พวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวทีกล
่ ับใจใหม่�
8

คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป
“ชายคนหนึ่ งมีบุตรชายสองคน 12 บุตรคนน้ อย
พู ดกับบิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด�
บิ ดาจึง แบ่ง สมบั ติ ให้ แก่ บุ ตรทั้ง สอง 13 ต่อ มาไม่ กี่ วัน บุ ตรคนน้ อย
นั้ นก็รวบรวมทรัพย์ท้ังหมดแล้วไปเมืองไกล และได้ผลาญทรัพย์ของ
ตนที่ น่ั น ด้วยการเป็น นั กเลง 14 เมื่อ ใช้ ทรัพย์ หมดแล้ วก ็ เก ิ ดก ัน ดาร
อาหารยิ่งนั กทั่วเมืองนั้ น เขาจึงเริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัยอยู่กับชาว
เมืองนั้ นคนหนึ่ ง และคนนั้ นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา 16 เขาใคร่จะ
ได้ อ่ิ มท ้ องด้วยฝัก ถั่ วท ี่ หมู กิน นั้ น แต่ ไม่มี ใครให้ อะไรเขากิน 17 เมื่อ
เขารูส
้ า
ํ นึ กตัวแล้วจึงพูดว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกิ
นอ ่ม
ิ และเหลื ออ ีก ส่วนเราจะมาตายเสีย เพราะอดอาหาร 18 จํา เรา
จะลุก ขึ้น ไปหาบิดาเรา และพู ดก ั บท ่า นว่า “บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า ได้
ทําผิดต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่สมควรจะ
ได้ ช่ อ
ื ว่า เป็น ลูก ของท่านต่อ ไป ขอท่านให้ ข้าพเจ้า เป็น เหมือนลูกจ้าง
ของท่านคนหนึ่ งเถิด� ’
11 พระองค์ ตรัสว่า

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี
แล ้ว เขาก็ ลุ กขึ้น ไปหาบิดาของตน แต่ เมื่อ เขายัง อยู่ แต่ ไกล บิ
ดาแลเห็น เขาก็ มี ความเมตตา จึง วิง
่ ออกไปกอดคอจุบ เขา 21 ฝ่าย
บุตรนั้ น จึง กล่าวแก่ บิ ดาว ่า ‘บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์
และ ต่อ สายตา ของ ท่าน ด้วย ข้าพเจ้า ไม่ สมควร จะ ได้ ชื่อ ว่า เป็น ลูก
20
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ของท่านอีก ต่อ ไป� 22 แต่ บิ ดาสั่ง ผู้ รับ ใช้ ของตนว่า ‘จงรีบ ไปเอา
เสื้อ อย่างดี ที่ สุด มาสวมให้ เขา และเอาแหวนมาสวมนิ้ว มือ กับ เอา
รองเท้ามาสวมให้เขา 23 จงเอาลูกวัวอว
้ นพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความ
24
รื่นเริง ยินดี เถิด
เพราะว่า ลูก ของเราคนนี้ ตายแล้ว แต่ กล ับเป็ นอ
ีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกันอีก� เขาทั้งหลายต่างก็เริม
่ มีความรื่นเริง
ยินดี
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี

25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่น้ั นกําลังอยูที
่ ทุ
่ ่งนา

เมื่อเขากลับมาใกล้บ้านแล้

26 เขาจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่ งมาถาม

วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรํา
ว่า เขาทําอะไรกัน 27 ผู้รบ
ั ใช้จึงตอบเขาว่า ‘น้ องของท่านกลับมาแล้ว
และบิดาได้ ให้ ฆ่า ลูก วั วอ ้ วนพี เพราะได้ ลูก กลับ มาโดยสวั สด ิ ภาพ �
28 ฝ่ายพี่ ชายก็ โกรธไม่ ยอมเข้าไป บิ ดาจึง ออกมาชักชวนเขา 29 แต่
เขาบอกบิ ดาว ่า ‘ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ ท่านกี่ ปี มาแล้ว และมิ
ได้ ละเมิด คํา บัญชาของท่านสัก ข้อ หนึ่ ง เลย แม้แต่ เพียงลูก แพะสัก
ตัว หนึ่ ง ท่านก็ ยง
ั ไม่ เคยให้ ข้าพเจ้า เพื่อ จะเลี้ยงกัน เป็ นที ่ ร่น
ื เริง ยินดี
กับ เพื่อนฝูง ของข้าพเจ้า 30 แต่ เมื่อ ลูก คนนี้ ของท่าน ผู้ ได้ ผลาญสิ่ง
เลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงโสเภณี มาแล้ว ท่านยังได้ฆา
่ ลูกวัวอ้วน
31
พี เลี้ยงเขา�
บิ ดาจึง ตอบเขาว่า ‘ลูก เอ๋ย เจ้ าอยู่กับ เราเสมอ และ
สิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้า 32 แต่สมควรทีเ่ ราจะรื่นเริงและ
ยินดี เพราะน้ องของเจ้าคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้ว
แต่ได้พบกันอีก� ”

16
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม

พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ อี กว่า “ยั งม ี เศรษฐี ที่ มี คน
ต้น เรือน คนหนึ่ ง และมี คนมาฟ้องเศรษฐี ว่า คนต้น เรือนนั้ น ผลาญ
สมบั ติ ของท่านเสีย 2 เศรษฐี จึง เรียกคนต้น เรือนนั้ น มาว่า แก่ เขาว่า
‘เรื่องราวที่เราได้ยน
ิ เกีย
่ วกับเจ้านั้ นเป็นอย่างไร จงส่งบัญชีหน้าที่ต้น
เรือนของเจ้า เพราะว่า เจ้า จะเป็น คนต้น เรือนต่อ ไปไม่ ได้ � 3 คนต้น
เรือนนั้ น คิด ในใจว่า ‘เราจะทํา อะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสีย จาก
หน้าที่ ต้น เรือน จะขุด ดิ นก ็ ไม่มี กําลัง จะขอทานก็อายเขา 4 เรารู ้แล
้ วว ่า จะทํา อะไรดี เพื่อ เมื่อ เราถูก ถอดจากหน้าที่ ต้น เรือนแล้ว เขาจะ
รับ เราไว้ในเรือนของเขาได้� 5 คนนั้ น จึง เรียกลูก หนี้ ของนายมาทุก
คน แล้วถามคนแรกว่า ‘ท่านเป็นหนี้ นายข้าพเจ้ากี่มากน้ อย� 6 เขา
ตอบว่า ‘เป็น หนี้ นํ้า มั นร ้อยถัง� คนต้น เรือนจึง บอกเขาว่า ‘เอาบัญชี
ของท่านนั่ ง ลงเร็วๆแล้ว แก้ เป็น ห้า สิบ ถัง� 7 แล ้ว เขาก็ ถามอีก คน
หนึ่ ง ว่า ‘ท่านเป็น หนี้ กี่ มากน้ อย � เขาตอบว่า ‘เป็น หนี้ ข้าวสาลี ร้อย
1
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กระสอบ� คนต้น เรือนจึง บอกเขาว่า ‘จงเอาบัญชี ของท่านแก้ เป็น
แปด สิบ� 8 แล ้ว เศรษฐี ก็ ชม คน ต้น เรือน อธรรม นั้ น เพราะ เขา ได้
กระทํา โดยความฉลาด ด้วยว่า ลูก ทั้ง หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย
เดียวกัน เขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าลูกของความสว่างอีก 9 เราบอก
ท่านทั้งหลายว่า จงกระทําตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรม
เพื่อเมื่อท่านพลาดไป เขาทั้งหลายจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอัน
ถาวรเป็นนิ ตย์ 10 คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้ อยทีส
่ ุดจะสัตย์ซ่ อ
ื ในของ
มากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้ อยทีส
่ ุดจะอสัตย์ในของมากเช่
นกัน 11 เหตุฉะนั้ น ถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม
ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า 12 และถ้าท่านทั้งหลาย
มิ ได้ สัตย์ ซื่อ ในของของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์ อน
ั แท้ ให้ เป็น ของ
ของท่านเล่า 13 ไม่มผู
ี ้รบ
ั ใช้ผูใดจะปรนนิ
้
บติ
ั นายสองนายได้ เพราะว่า
จะชัง นายข้างหนึ่ ง และจะรัก นายอีก ข้างหนึ่ ง หรือ จะนั บถือ นายฝ่าย
หนึ่ ง และจะดู หมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บัติ พระเจ้าและจะ
ปรนนิ บัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้�
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู

ฝ่าย พวก ฟา ริ สี ที่ มี ใจ รัก เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น แล้ว จึง เยาะ
เย้ย พระองค์ 15 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ าทั้ง หลายเป็น ผู้ ที่ ทําที
ดู เป็น คน ชอบ ธรรม ต่อ หน้า มนุษย์ แต่ พระเจ้า ทรง ทราบ จิตใจ ของ
เจ้า ทั้ง หลาย ด้วย ว่า ซึ่ง เป็ นที ่ นั บถือ มาก ท่ามกลาง มนุษย์ ก็ ยัง เป็
นที ่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า 16 มีพระราชบัญญัติ
และศาสดาพยากรณ์ มาจนถึงยอห์น ตั้งแต่นั้ นมาเขาก็ประกาศเรื่อง
อาณาจักรของพระเจ้า และคนทั้งปวงก็ชิงกันเข้าไปในอาณาจักรน้น
ั
17 ฟ้าและดินจะล่วงไปก็งา
่ ยกว่าที่พระราชบัญญัติสักจุดหนึ่ งจะขาด
ตกไป
14

พระบัญญั ติ ใหม่ เก ี่ย วกับ การหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก
10:2-12; 1 คร 7:10-15)
18 ผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และผู้
ใดรับหญิงทีสามี
่
ได้หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
เศรษฐีและลาซารัส

ยั งม ี เศรษฐี คนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า สี ม่วงและผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด รับ
ประทานอาหารอย่างประณี ตทุกวันๆ 20 และมีคนขอทานคนหนึ่ งชื่อ
ลาซารัส เป็น แผลทั้ง ตัว นอนอยู่ ที่ ประตู รัว
้ บ้านของเศรษฐี 21 และ
เขาใคร่ จะกิน เศษอาหารที่ ตกจากโต๊ะ ของเศรษฐี นั้ น แม้ สุนัข ก็ มา
เลียแผลของเขา 22 อยู่มาคนขอทานนั้ นตายและเหล่าทูตสวรรค์ ได้
นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีน้ั นก็ตายด้วย และเขาก็ฝง
ั
19
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ไว้ 23 แล ้ว เมื่อ อยู่ ในนรกเป็น ทุกข์ ทรมานยิ่ง นั ก เศรษฐี นั้ น จึง แหงน
ดู เห ็ นอ ับ ราฮัม อยู่ แต่ ไกล และลาซารัสอย ู่ ที่ อกของท่าน 24 เศรษฐี
จึง ร้องว่า ‘อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดู ข้าพเจ้า เถิด ขอใช้ ลาซารัส
มาเพื่อ จะเอาปลายนิ้ว จุ่ มน้ า
ํ มาแตะลิ้น ของข้าพเจ้า ให้ เย็น ด้วยว่า
ข้าพเจ้าตรําทุกข์ทรมานอยูใ่ นเปลวไฟนี้ � 25 แต่อับราฮัมตอบว่า ‘ลูก
เอ๋ย เจ้ าจงระลึก ว่า เมื่อ เจ้า ยั งม ี ชีวิตอยู่ เจ้ าได้ ของดี สําหรับ ตัว และ
ลาซารัส ได้ ของเลว แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาได้ รบ
ั ความเล้าโลม แต่ เจ้ าได้ รบ
ั
ความทุกข์ทรมาน 26 นอกจากนั้ น ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหว
ใหญ่ต้ังขวางอยู่ เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ ถึงเจ้าก็ไม่
ได้ หรือ ถ้า จะข้ามจากที่ น่ั น มาถึง เราก็ ไม่ ได้ � 27 เศรษฐี นั้ น จึง ว่า ‘บิ
ดาเจ้าข้า ถ้า อย่างนั้ น ขอท่านใช้ ลาซารัส ไปยั งบ ้า นบิ ดาของข้าพเจ้า
28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพีน้
่ องห้าคน ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา เพื่อมิ
ให้เขามาถึงทีท
่ รมานนี้ � 29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า ‘เขามีโมเสสและ
พวกศาสดาพยากรณ์ น้ั น แล้ว ให้เขาฟังคนเหล่า นั้ น เถิด� 30 เศรษฐี
นั้ น จึง ว่า ‘มิได้ อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า แต่ ถ้า คนหนึ่ ง จากหมู่ คนตายไป
หาเขา เขาจะกลับ ใจเสีย ใหม่� 31 อับ ราฮัม จึง ตอบเขาว่า ‘ถ้า เขา
ไม่ ฟง
ั โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ แม้ คนหนึ่ ง จะเป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ� ”

17
พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ

“จําเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่
วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้ น 2 ถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอ
คนนั้ น ถ่วงเสีย ที่ ทะเล ก็ดี กว่า ให้ เขานํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ให้
หลงผิด 3 จงระวังตัวให้ดี ถ้าพีน
่ ้ องทําการละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา
และถ้า เขากลับ ใจแล้ว จงยกโทษให้ เขา 4 แม้ เขาจะทําการละเมิด
ต่อ ท่านวัน หนึ่ ง เจ็ด หน และจะกลับ มาหาท่านทั้ง เจ็ด หนในวัน เดียว
นั้ น แล้วว่า ‘ฉั นกลับใจแล้ว� จงยกโทษให้เขาเถิด� 5 ฝ่ายอัครสาวก
ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้า
มากยิง่ ขึ้น� 6 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่า
เมล็ด พันธุ์ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ท่านก็จะสั่ง ต้น สุ กะมิน นี้ ได้ ว่า ‘จงถอน
ขึ้นออกไปปักในทะเล� และมันจะเชื่อฟังท่าน
1 พระองค์ ตรัสกับเหล่าสาวกอีกว่า

ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย

ในพวกท่านมี คนใดที่ มี ผู้รบ
ั ใช้ ไถนาหรือ เลี้ยงแกะ เมื่อ ผู้ รับ ใช้
คนนั้ น กลับ มาจากทุ่ง นาจะบอกเขาที เดียวว่า ‘เชิญ เอนกายลงรับ
ประทานเถิด� 8 หรือ จะไม่ บอกเขาว่า ‘จงหาให้ เรารับ ประทานและ
คาดเอวไว้ ปรนนิ บัติ เรา จนเราจะกิน และดื่ มอ ่ม
ิ แล้ว และภายหลัง
7
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เจ้า จง ค่อย กิน และ ดื่ม เถิด� 9 นาย จะ ขอบใจ ผู้ รับ ใช้ นั้ น เพราะ ผู้
รับ ใช้ ได้ ทํา ตาม คํา สั่ง หรือ เรา คิด ว่า ไม่ 10 ฉั นใด ก็ ดี เมื่อ ท่าน ทั้ง
หลายได้กระทําสิ่งสารพัดซึ่งทรงบัญชาไว้แก่ท่านนั้ น ก็จงพูดด้วยว่า
‘ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทํา
ตามหน้าทีซ
่ ่ง
ึ ข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั้ น� ”
ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน

11 ต่อมาเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์จึงเสด็จ
เลียบระหว่างแคว้น สะมาเรีย และกาลิ ลี เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปใน
หมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี คนเป็น โรคเรือ
้ นสิบ คนมาพบพระองค์ ยน
ื อยู่ แต่ ไกล
13 และส่ง เสียงร้องว่า “เยซู นายเจ้าข้า โปรดได้ เมตตาข้าพเจ้า ทัง
้ หลาย
14
เถิด�
เมื่อ พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น แล้ว จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงไป
แสดงตัว แก่ พวกปุโรหิต เถิด� ต่อ มาเมื่อ กําลัง เดิน ไป เขาทัง้ หลายก็
หายสะอาด 15 ฝ่ายคนหนึ่ งในพวกนั ้น เมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับ
มาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง 16 และกราบลงที่พระบาทของพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ คนนั ้นเป็นชาวสะมาเรีย 17 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “มี
สิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั้ นอยูที
่ ไ่ หน 18 ไม่เห็นผูใ้ ดกลับ
มาสรรเสริญ พระเจ้า เว้น ไว้ แต่ คนต่างชาติ คนนี้ � 19 แล ้ว พระองค์
ตรัส กับ คนนั ้ นว ่า “จงลุก ขึ้น ไปเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ ตัว
เจ้าหายปกติ�
12

อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา
เมื่อ พวกฟาริสี ทูล ถามพระองค์ ว่า อาณาจักรของพระเจ้า จะมาถึง
เมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยให้เป็
นที่สง
ั เกตได้ 21 และเขาจะไม่พูดว่า ‘มาดูนี่ � หรือ ‘ไปดูโน่ น� เพราะ
ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ
่ ายในท่านทั้งหลาย�
20

พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “วัน นั้ น จะมาถึง เมื่อ ท่านทั้ง หลาย
ใคร่ จะเห็ นว ัน ของบุตรมนุษย์ สัก วัน หนึ่ ง แต่ จะไม่ เห็น 23 เขาจะพู
ดกับท่านทั้งหลายว่า ‘มาดูนี่ � หรือ ‘ไปดู โน่ น� อย่าออกไป อย่าตาม
เขา 24 ด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบ เมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่ ง ก็
ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่ ง บุ ตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้ นแหละใน
วันของพระองค์ 25 ก่อนนั้ นจําเป็นที ่พระองค์ จะต้องทนทุกข์ทรมาน
หลายประการ และคนยุคนี้จะปฏิเสธพระองค์ 26 ในสมัยของโนอาห์
เหตุการณ์ ได้ เป็น มาแล้ว อย่างไร ในสมัย ของบุตรมนุษย์ ก็ จะเป็น ไป
อย่างนั้ นด้วย 27 เขาได้กินและดื่ม ได้สมรสกันและได้ยกให้เป็นสามี
ภรรยากัน จนถึงวันนั้ นที่โนอาห์ได้เข้าในนาวา และนํ้าได้มาท่วมล้าง
ผลาญเขาเสียทั้งสิ้น 28 ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน เขาได้กินดื่ม ซื้อ
22
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ขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ในวันนั้ นที่โลทออกไปจากเมืองโสโดม
ไฟและกํามะถัน ได้ ตกจากฟ้า มาเผาผลาญเขาเสีย ทั้ง สิ้น 30 ในวันที
่ บุ ตรมนุษย์ จะมาปรากฏก็ เป็น เหมือนอย่างนั้ น 31 ในวัน นั้ น คนที่ อยู่
บนดาดฟ้า หลังคาบ้าน และของของเขาอยู่ ในบ้าน อย่า ให้ เขาลงมา
เก็บ ของนั้ น ไป และคนที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ เขากลับ มาเหมือนกัน
32 จงระลึก ถึง ภรรยาของโลทนั้ น เถิด 33 ผู้ ใดอุตส่าห์ เอาชีวต
ิ ของตน
รอด ผูนั
้ ้ นจะเสียชีวต
ิ แต่ผูใดจะสู
้
เสี
้ ยชีวต
ิ ผูนั
้ ้ นจะได้ชีวิตรอด 34 เรา
บอกท่านทั้ง หลายว่า ในคื นว ัน นั้ น จะมี ชายสองคนนอนในทีน
่ อนอัน
เดียวกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 35 ผู้หญิงสองคนจะโม่
แป ้ งด ้ว ยกัน จะทรงรับ คนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 36 ชายสองคนจะ
อยู่ ในทุ่ง นา จะทรงรับ คนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง� 37 เขาจึง ทูล ถาม
พระองค์ ว่า “จะเกิด ขึ้ นที ่ ไหน พระองค์ เจ้าข้า � พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า
“ซากศพอยูที
่ ไ่ หน ฝูงนกอินทรีจะตอมกันอยูที
่ น
่ ่ ั น�

18
หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม

พระองค์ ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้ เขาฟัง เพื่อ สอนว่า คนทัง้ หลาย
ควรอธิษฐานอยูเสมอ
่
ไม่อ่อนระอาใจ 2 พระองค์ตรัสว่า “ในนครหนึ่ งมผู
ี ้
3
พิพากษาคนหนึ่ งทีมิ
่ ได้เกรงกลัวพระเจ้า และมิได้เห็นแก่มนุษย์ ใน
นครนั้ นมีหญิงม่ายคนหนึ่ งมาหาผูพ
้ ิพากษาผูน
้ ้ั นพูดว่า ‘ขอแก้แค้นศั
ตรูของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด� 4 ฝ่ายผูพ
้ ิพากษานั้ นไม่ยอมทําจนช้า
นาน แต่ ภายหลัง เขานึ ก ในใจว่า ‘แม้ว ่า เราไม่ เกรงกลัว พระเจ้า และ
ไม่ เห็น แก่ มนุษย์ 5 แต่ เพราะแม่ ม่ายคนนี้ มากวนเราให้ ลําบาก เรา
จะแก้ แค้น ให้ เขา เพื่ อม ิ ให้ นางมารบกวนบ่อยๆให้ เรารําคาญใจ� ”
6 และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ ได้ พูด
7 พระเจ้า จะไม่ ทรงแก้ แค้น ให้ คนที ่ พระองค์ ได้ ทรงเลือกไว้ ผู้ ร้องถึง
พระองค์ ท้ัง กลางวัน กลางคืน หรือ พระองค์ จะอดพระทัย ไว้ ชา
้ นาน
หรือ 8 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า พระองค์ จะทรงแก้ แค้น ให้ เขาโดย
เร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ�
1

คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี

9 สําหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม และได้ดูถูกคนอื่น

นั ้น พระองค์ตรัสคําอุปมานี้ ว่า 10 “มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระ
วิ หาร คนหนึ่ ง เป็น พวกฟาริสี และคนหนึ่ ง เป็น พวกเก็บ ภาษี 11 คน
ฟาริสี นั้ น ยืน นึ ก ในใจของตนอธิษฐานว่า ‘ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ ทีข้
่ าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนฉ้ อโกง
คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษี คนนี้ 12 ใน
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สัปดาห์ หน่ง
ึ ข้า พระองค์ ถือ อดอาหารสองหน และของสารพัด ซึ่ง ข้า
พระองค์ หาได้ ข้า พระองค์ ได้ เอาสิบ ชัก หนึ่ ง มาถวาย� 13 ฝ่ายคน
เก็บ ภาษี นั้ น ยืน อยู่ แต่ ไกล ไม่ แหงนดู ฟ้า แต่ ตี อกของตนว่า ‘ข้า แต่
พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้า พระองค์ ผู้ เป็น คนบาปเถิด�
14 เราบอกท่านทั้ง หลายว่า คนนี้ แหละเมื่อ กลับ ลงไปยั งบ ้า นของตน
ก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่ งนั้ น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะ
ต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนทีได้
่ ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�
พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)

15 แล้วเขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์

เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารก
นั ้น แต่ เหล่ าสาวกเมื่อ เห็น เข้า ก็ หา้ มเขา 16 แต่ พระเยซู ทรงเรียกเขามา
แล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะ
ว่า อาณาจักรของพระเจ้า ย่อมเป็น ของคนเช่น เด็ก เหล่า นั้ น 17 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดมิ ได้ รับ อาณาจักรของ
พระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผูนั
้ ้ นจะเข้าในอาณาจักรน้น
ั ไม่ได้�
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)

มี ขุนนาง ผู้ หน ่ง
ึ ทูล ถาม พระองค์ ว่า “ท่าน อาจารย์ ผู้ ประเสริฐ
ข้าพเจ้า จะ ทํา ประการ ใด จึง จะ ได้ ชี วิ ตน ิ รัน ดร์ เป็น มรดก� 19 พระ เยซู
ตรัส ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ
เว้น แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 20 ท่านรู ้ จัก พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า
ล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ
จงให้ เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของตน� ” 21 คนนั ้น จึง ทูล ว่า “ข้อ เหล่า
นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษาไว้ ตัง้ แต่ เป็น เด็กๆมา� 22 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ
อย่างนั ้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ ง จงไปขายบรรดา
สิ่งของ ซึ่ง ท่าน มี อยู่ และ แจก จ่าย ให้ คน อนาถา ท่าน จึง จะ มี ทรัพย์
สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามา� 23 แต่เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้นกเป็
็ น
ทุกข์ นั ก เพราะเขาเป็น คนมั ่ งม ี มาก 24 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
เขาเป็น ทุกข์ นั ก พระองค์ จึง ตรัสว ่า “คนมั่งมี จะเข้ าในอาณาจักรของ
พระเจ้าก็ยากจริงหนา 25 เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรูเข็มก็งา
่ ยกว่าคนมั่
26
งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า�
ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ ได้ ยินจึงว่า
“ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 27 แต่พระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้
พระเจ้าทรงกระทําได้� 28 เปโตรจึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ได้ สละทิง้ สิง่ สารพัด ติ ดตามพระองค์ มา � 29 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดได้สละเรือน หรือบิดา
มารดา หรือพีน้
่ อง หรือภรรยา หรือบุตร เพราะเห็นแก่อาณาจักรของ
30
พระเจ้า
ในเวลานี้ ผู้ นั้ น จะได้ รบ
ั ตอบแทนหลายเท่า และในโลก
หน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์�
18
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พระเยซู ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายและการฟื้ นคืนชีพ ของพระองค์
(มธ 20:17-19; มก 10:32-34)
31 พระองค์ ทรงพาสาวกสิบ สองคนไปกับ พระองค์ แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า
“ดูเถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ่งสารพัดซึ่งเหล่า
ศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้วา
่ ด้วยบุตรมนุษย์น้ั นจะสําเร็จ 32 ด้วยว่า
บุตรมนุษย์ น้ั น จะต้องถูก มอบไว้กับ คนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ย
ท่าน กระทําหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้ า
ํ ลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตีและ
ฆ่าท่านเสีย แล้วในวันทีส
่ ามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 34 ฝ่ายเหล่าสาวก
มิได้เข้าใจในสิง่ เหล่านั ้นเลย และคํานั ้ นก็ถู กซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู ้
เนื้ อความซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั้
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
มีคนตาบอดคนหนึ่ งนั ่ง
ขอทานอยู่รม
ิ หนทาง 36 เมื่อเขาได้ยน
ิ เสียงประชาชนเดินผ่านไป จึงถาม
ว่าเรือ
่ งอะไรกัน 37 คนพวกนั ้นจึงบอกเขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธเสด็จ
ไป 38 คนตาบอดนั ้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตา
ข้า พระองค์ เถิด � 39 คนที ่ เดิน ไปข้างหน้า นั ้น จึง ห้ามเขาให้ นิ่ ง แต่ เขายิง่
ร้องขึ้นว่า “บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 40 พระเยซู
ทรงประทับ ยืน อยู่สัง่ ให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อ เขามาใกล้ แล้ว
พระองค์ทรงถามเขา 41 ว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให้เจ้า� เขา
ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้� 42 พระเยซูตรัสแก่เขา
ว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ� 43 ใน
ทันใดนั ้นเขาก็ เห็นได้ และตามพระองค์ ไปพลางถวายเกียรติ แด่ พระเจ้า
และเมื่อคนทัง้ ปวงได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า
35 ต่อมาเมื่อพระองค์ เสด็จมาใกล้ เมืองเยรีโค

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด
ฝ่ายพระเยซู จึง เสด็จ เข้า เมืองเยรี โคและกําลัง จะทรงผ่านไป 2 ดู
เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ศักเคียส ผู้ ซึ่ง เป็น นายด่านภาษี และเป็น คนมั ่งม ี
3 ศักเคียสพยายามจะดู ให้ เห ็ นพระเยซู วา
่ พระองค์ เป็น ผู้ ใด แต่ ดู ไม่ เห ็น
4
เพราะคนแน่ น ด้วยเขาเป็น คนเตี้ย เขาจึง วิง่ ไปข้างหน้า ขึ้น ต้น มะเดื่อ
เพื่อ จะได้ เห ็ นพระองค์ เพราะว่า พระองค์ จะเสด็จ ไปทางนั ้น 5 เมื่อ พระ
เยซู เสด็จ มาถึงที่ นั ่น พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ศักเคียสแล้ว ตรัส
แก่ เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรีบ ลงมา เพราะว่า เราจะต้องพัก อยู่ ใน
บ้านของท่านวันนี้ � 6 แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดี
7 เมื่อ คนทัง
้ ปวงเห็นแล้วเขาก็ พากันบ่นว่า “พระองค์ เข้าไปพักอยู่กับคน
บาป� 8 ฝ่ายศักเคียสยืนทูลองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า “ดู เถิด พระองค์ เจ้าข้า
ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถาครึง่ หนึ่ ง และ
ถ้า ข้า พระองค์ ได้ ฉ้ อโกงของของผู้ ใด ข้า พระองค์ ยอมคืนให้ เขาสี่ เท่า �
1
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“วันนี้ ความรอดมาถึงครอบครัวนีแล้
้ ว เพราะ
10
คนนี้ เป็น ลูก ของอับ ราฮั มด ้วย
เพราะว่า บุตรมนุษย์ ได้ มาเพื่อ จะ
แสวงหาและช่วยผูที
้ หลงหายไปนั
่
้ นให้รอด�
9 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ เหตุ การณ์ นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ ง
หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง ต่อ ไป เพราะ พระองค์ เสด็จ มา ใกล้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว
และเพราะเขาทัง้ หลายคิด ว่า อาณาจักรของพระเจ้า จะปรากฏโดยพลัน
12 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า “มี เจ้ านายองค์ หน่ ง
ึ ไปเมืองไกล เพื่อ
จะรับ อํานาจมาครองอาณาจักรแล้ว จะกลับ มา 13 ท่านจึง เรียกผู้ รับ
ใช้ ของท่านสิบ คนมามอบเงิน ไว้ แก่ เขาสิบ มิ นา สั่ง เขาว่า ‘จงเอาไป
ค้าขายจนเราจะกลับมา� 14 แต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้ น จึงใช้คณะทูต
ตามไปทูลท่านว่า ‘เราไม่ต้องการให้ผูนี
้ ้ ครอบครองเรา� 15 ต่อมาเมื่อ
ท่านได้รบ
ั อํานาจครองอาณาจักรกลับมาแล้ว ท่านจึงสั่งให้เรียกผู้รับ
ใช้ทั้งหลายทีท
่ ่านได้ให้เงินไว้น้ั นมา เพื่อจะได้รูว่
้ าเขาทุกคนค้าขายได้
16
กําไรกี่มากน้ อย
ฝ่ายคนแรกมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินมินาหนึ่ ง
ของท่านได้กําไรสิบมินา� 17 ท่านจึงพูดกับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผูรั
้ บ
ใช้ ที่ ดี เพราะเจ้า สัตย์ ซ่ อ
ื ในของเล็ก น้ อย เจ้ าจงมี อา
ํ นาจครอบครอง
สิบ เมืองเถิด� 18 คนที ่ สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของ
ท่านได้กําไรห้ามินา� 19 ท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่า ‘เจ้าจงครอบ
ครองห้าเมืองเถิด� 20 อีกคนหนึ่ งมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า ดู เถิด นี่ เงิ
นมินาหนึ่ งของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้เอาผ้าห่อเก็บไว้ 21 เพราะข้าพเจ้า
กลัวท่าน ด้วยว่าท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเก็บผลซึ่งท่านมิได้ลงแรง
และเกีย
่ วที่ท่านมิได้หว่าน� 22 ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้าผู้รับใช้ชั่ว เรา
จะปรับ โทษเจ้า โดยคํา ของเจ้า เอง เจ้ าก็รู ้หรือ ว่า เราเป็น คนเข้ม งวด
เก็บผลซึ่งเรามิได้ลงแรง และเกีย
่ วที่เรามิได้หว่าน 23 ก็เหตุไฉนเจ้า
มิ ได้ ฝากเงิน ของเราไว้ที่ ธนาคารเล่า เมื่อ เรามาจะได้ รบ
ั เงิน ของเรา
กับดอกเบีย
้ ด้วย� 24 แล้วท่านสั่งคนที่ยน
ื อยู่ที่นั่ นว่า ‘จงเอาเงินมินา
หนึ่ งนั้ นไปจากเขา ให้แก่คนทีมี
่ สิบมินา� 25 (คนเหล่านั้ นบอกท่านว่า
‘ท่านเจ้าข้า เขามี สิ บมิ นาแล้ว�) 26 ‘เราบอกเจ้า ทั้ง หลายว่า ทุ กคน
ที่ มี อยู่ แล ้ วจะเพิ่ม เติม ให้ เขาอีก แต่ ผู้ ที่ ไม่มี แม้ว ่า ซึ่ง เขามี อยู่ นั้ น จะ
ต้องเอาไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบ
ครองเขานั้ น จงพาเขามาทีนี
่ ่ และฆ่าเสียต่อหน้าเรา� ”
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:1219)
28 เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น แล้ว พระองค์ ทรงดําเนิ น นํา หน้า เขา
ไปจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ หมู่ บ้าน
เบธ ฟายี และ หมู่ บ้าน เบ ธานี บน ภูเขา ซึ่ง เรียก ว่า มะกอก เทศ พระองค์
11
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ทรง ใช้ สาวก สอง คน ของ พระองค์ ไป 30 สัง่ ว่า “จง เข้าไป ใน หมู่บ้าน ที่
อยู่ ตรงหน้า เมื่อ เข้าไปแล้ว จะพบลูก ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ เคย
มี ใครขึ้น ขี่ เลย จงแก้ มัน จูง มาเถิด 31 ถ้า มี ผู้ ใดถามท่านว่า ‘ท่าน
แก้ มัน ทําไม� จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประสงค์
ลูก ลานี้ � ” 32 สาวกที่ รับ ใช้ นั ้น ได้ ไปพบเหมือนที่ พระองค์ ตรัส แก่ เขา
แล้ว 33 เมื่อเขากําลังแก้ ลูกลานั ้น พวกเจ้าของก็ ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลูก
ลาทําไม� 34 ฝ่ายเขาตอบว่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประสงค์ ลูก ลานี้ �
35 แล ้ว เขาก็ จูง ลูก ลามาถึง พระเยซู และเอาเสื้อ ของตนปู ลงบนหลัง ลา
และเชิญพระเยซูข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อพระองค์เสด็จไป เขาทัง้ หลายก็เอา
เสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง 37 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ ที่ ซึ่งจะลงไป
จากภูเขามะกอกเทศแล้ว เหล่ าสาวกทุก คนมี ความเปรมปรีดิ ์ เพราะบร
รดามหกิจซึ่งเขาได้เห็นนั ้น จึงเริม
่ สรรเสริญพระเจ้าเสียงดัง 38 ว่า “ขอให้
พระมหากษั ตริย์ ผู้ ที่ เสด็จ มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระ
เจริญ จงมี สันติ สุข ในสวรรค์ และทรงสง่า ราศี ในที่ สูงสุด � 39 ฝ่ายฟาริ
สีบางคนในหมู่ประชาชนนั ้นทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า จงห้ามเหล่า
สาวกของท่าน� 40 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกท่านทั้ง หลายว่า
ถึงคนเหล่านี้ จะนิ่ งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยง
ั จะส่งเสียงร้องทันที�
ทรงกันแสงเพราะกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
ครัน
้ พระองค์ เสด็จ มา ใกล้ ทอด พระเนตร เห็น กรุ ง แล้ว ก็ กันแสง
สงสารกรุ งนั ้น 42 ตรัสว่า “ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง รูในกาลวั
้
นนี้ ว่า สิ่งอะไร
จะให้สันติสุข แต่เดีย
๋ วนี้ สิ่งนั้ นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว 43 ด้วย
ว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสูเจ้
้ า และล้อม
44
ขังเจ้าไว้ทุ กด้าน
แล้วจะเหวีย
่ งเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กั บลู กทั้ง
หลายของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเจ้า และเขาจะไม่ ปล่อยให้ ศล
ิ าซ้อ นทั บก ัน ไว้
ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รูเวลาที
้
พระองค์
่
เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า�
41

ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร

แล้วทรงเริม
่ ขับไล่คนทัง้ หลายที่
ซื้อขายอยู่นั ้น 46 ตรัสแก่ เขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเรา
เป็นนิ เวศสําหรับอธิษฐาน� แต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็น ‘ถํ้าของ
พวกโจร� ” 47 พระองค์ ทรงสัง่ สอนในพระวิหารทุก วัน แต่ พวกปุโรหิต
ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคนสําคัญของพลเมืองได้หาช่องที่จะประหาร
พระองค์เสีย 48 แต่เขาไม่พบช่องทางที่ จะกระทําอะไรได้ เพราะว่าคนทัง้
ปวงชอบฟังพระองค์มาก
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พวกธรรมาจารย์ ถามเกี่ยวกับ สิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:2327; มก 11:27-33)

1 ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง
่ สอนคนทัง้ ปวงในพระวิหาร
และประกาศข่าวประเสริฐ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวก
ผู้ ใหญ่ มาพบพระองค์ 2 และทูล พระองค์ ว่า “จงบอกพวกเราเถิด ท่าน
กระทํา การเหล่า นี้ โดยสิทธิอน
ั ใด หรือ ใครให้ สิทธินี้ แก่ ท่าน � 3 พระองค์
ตรัส ตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทั้ง หลายสัก ข้อ หนึ่ งด ้วย จงตอบเรา
เถิด 4 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั้ น มาจากสวรรค์ หรือ มาจากมนุษย์�
5 เขาจึงปรึกษากั นว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามว่า ‘เหตุ
ไฉนท่านจึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 6 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� คนทัง้
ปวงก็ จะเอาหิน ขว้างเรา เพราะเขาทัง้ หลายถื อก ั นว ่า ยอห์น เป็น ศาสดา
พยากรณ์ � 7 เขาจึง ตอบว่า เขาไม่ ทราบว่า มาจากไหน 8 พระเยซู จึง ตรัส
กับ เขาว่า “เราจะไม่ บอกท่านทั้ง หลายเหมือ นกั นว ่า เรากระทํา การ
เหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�

คํา อุปมาเกี่ยวกับ คนเช่า สวนที่ ชัว่ ร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46;
มก 12:1-12)

แล ้ว พระองค์ ตัง้ ต้น ตรัส คํา อุปมา ให้ คน ทัง้ หลาย ฟั งด ัง ต่อ ไป นี้ ว่า
“ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทํา สวนองุน
่ และให้ ชาวสวนเช่า แล้ว ก็ ไปเมือง
10
ไกลเสียช้านาน
เมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่า
สวนเหล่านั้ น เพื่อเขาทั้งหลายจะได้มอบผลจากสวนองุน
่ แก่เขาบ้าง
แต่ คนเช่า สวนนั้ น ได้ เฆีย
่ นตี ผู้รบ
ั ใช้ คนนั้ น และไล่ ให้ กล ับ ไปมือ เปล่า
11 แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ อี กคนหนึ่ ง แต่ คนเช่า สวนได้ เฆีย
่ น
ตี และทําการน่า อัปยศต่างๆแก่ ผู้รบ
ั ใช้ นั้ น ด้วย และได้ ไล่ ให้ กล ับ ไป
มือ เปล่า 12 แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้คนที ่ สามไปและคนเช่า สวนนั้ นก ็
ทําให้เขาบาดเจ็บ แล้วผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึงว่า
‘เราจะทํา อย่างไรดี เราจะใช้ บุ ตรชายทีร
่ ก
ั ของเราไป เมื่อ เห็น บุตร
นั้ นพวกเขาคงจะเคารพนั บถือ� 14 แต่ พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตร
นั้ นก ็ ปรึกษากั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่า เขาเสีย
เพื่อ มรดกจะตกกับ เรา� 15 แล ้ว เขาก็ ผล ั กบ ุต รนั้ นออกไปนอกสวน
องุน
่ ฆ่าเสีย เหตุฉะนั้ นเจ้าของสวนองุน
่ จะทําอย่างไรกับเขาเหล่านั้ น
16 ท่านจะมาฆ่าคนเช่า สวนเหล่า นั้ น เสีย แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั้ นให้ผู้
อื่นเช่า� คนทัง้ หลายเมื่อได้ยน
ิ ดังนั ้นจึงว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็น
เช่นนั ้นเลย� 17 ฝ่ายพระองค์ ทรงเพ่งดูเขาและตรัสว่า “เหตุ ฉะนั้ นพระ
วจนะซึ่ง เขียนไว้ น้ั น หมายความอย่างไรกัน ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้
ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว� 18 ผู้ใดล้มทับศิลาน้น
ั
9
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ผู้ นั้ น จะต้องแตกหัก ไป แต่ ศิ ลาน้น
ั จะตกทับ ผู้ ใด ก็จะบดขยี้ผู้ นั้ น จน
แหลกเป็นผุยผง�
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย
ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ รู อ
้ ยู่ ว่า พระองค์ ได้ ตรัส
คําอุปมานั ้นกระทบพวกเขาเอง จึงอยากจะจับพระองค์ในเวลานั ้นแต่เขา
กลัว ประชาชน 20 เขาจึง ตามดู พระองค์ และใช้ คนให้ ปลอมเป็น เหมือน
คนชอบธรรมไปสอดแนม หวัง จะจับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ
จะมอบพระองค์ ไว้ในอํานาจและอาชญาของเจ้า เมือง 21 คนเหล่า นั ้น จึง
ทูล ถามพระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่ ว่า ท่าน
กล่าวและสัง่ สอนล้วนแต่ ความจริง และมิ ได้ เลือกหน้า ผู้ ใด แต่ สัง่ สอน
ทางของพระเจ้าจริงๆ 22 การที่ จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระ
ราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 23 ฝ่ายพระองค์ ทรงหยัง่ รู อุ
้ บายของเขาจึง ตรัส แก่
24
เขาว่า “ท่านทั้ง หลายทดลองเราทําไม
จงให้ เราดู เงิน ตราเหรียญ
หนึ่ งเถิด รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� เขาทูลตอบว่า “ของซี ซาร์�
25 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ของของซี ซาร์จงถวายแก่ ซี ซาร์ และ
ของของพระเจ้า จงถวายแด่ พระเจ้า � 26 คนเหล่า นั ้น จับผิด ในพระ
ดํารัส ของพระองค์ ต่อ หน้า ประชาชนไม่ ได้ และเขาก็ ประหลาดใจในพระ
ดํารัสตอบของพระองค์จึงนิ่ งไป
19

ทรงตอบพวกสะดู สี เก ี่ย วกับ การเป็น ขึ้น มาอีก (มธ 22:23-33; มก
12:18-27)
27 ยังม ี พวกสะดู สี บางคนมาหาพระองค์ ซึ่ง เขาทัง
้ หลายว่าการฟื้ นขึ้น
28
มาจากความตายนั ้น ไม่ มี เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า
โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้าชายผูใ้ ดตายและมีภรรยา แต่
ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสาย
ของพี่ชายไว้� 29 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปี มีภรรยาแล้ วก็ตายไม่มี
บุตร 30 แล ้ วน ้ องที่ สองก็ รบ
ั หญิง นั ้น เป็น ภรรยา แล ้ว เขาก็ ตายไม่ มี บุตร
31 ที่สามนั ้นกร
็ บ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา ทัง้ เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่มีบุตร แล้ว
32
ก็ตาย ที่สุดผูห
้ ญิงนั ้นกต
็ ายด้วย 33 เหตุฉะนั ้น ในวันทีจ
่ ะฟื้ นขึ้นมาจาก
ความตาย หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของใคร ด้วยนางได้เป็นภรรยาของชาย
ทัง้ เจ็ด นั ้น แล้ว� 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “คนในโลกนี้ มี การสมรส
กัน และยกให้เป็นสามีภรรยากัน 35 แต่เขาเหล่านั้ นที่สมควรจะลุถึง
โลกหน้า และลุถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตาย ไม่มการสมรสกั
ี
น หรือ
ยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน 36 และเขาจะตายอีก ไม่ ได้ เพราะเขาเป็น
เหมือนทูต สวรรค์ เป็น บุตรของพระเจ้า ด้วยว่า เป็น ลูก แห่ง การฟื้น
ขึ้น มาจากความตาย 37 แต่ คนที ่ ตายจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั้ น
โมเสสก็ยง
ั ได้สา
ํ แดงในเรื่องพุ่มไม้ คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
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‘เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ สอัค และเป็น พระเจ้า
ของยาโคบ� 38 พระองค์ มิได้ ทรงเป็น พระเจ้า ของคนตาย แต่ ทรง
เป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู�
่
พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซู ได้ (มธ 22:41-46; มก
12:35-37)
39 ธร รมา จาร ย์ บาง คน จึง ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ท่าน พูด ดี แล้ว �
40 หลัง จากนั ้น พวกเขาก็ ไม่ กล ้า จะทูล ถามพระองค์ ต่อ ไปอีก 41 พระองค์
จึงตรัสถามเขาว่า “ทีคนทั
่
้งหลายว่า พระคริสต์ทรงเป็นบุตรของดาวิด
นั้ น เป็น ได้ อย่างไร 42 ด้วยว่า ท่านดาวิด เองได้ กล ่าวไว้ในหนั งสือ สดุ
ดีว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า จง
นั่ งทีข
่ วามือของเรา 43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่น
รองเท้าของท่าน� 44 ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้�
พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40;
ลก 11:37-54)
45 เมื่อ คน ทัง
้ หลาย กําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ จึง ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ
46
พระองค์ว่า “จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผูที
้ ชอบสวมเสื
่
้ อยาวเดิน
ไปมา ชอบให้คนคํานั บกลางตลาด ชอบนั่ งที่สูงในธรรมศาลาและที่อั
นมเกี
ี ยรติในการเลี้ยง 47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย และอธิษฐาน
โอ้อวดเสียยืดยาว เขาทั้งหลายนั้ นจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิ่งขึ้น�

21
เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
พระองค์ เงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็น คนมั ่ งม ี ทัง้ หลายนํา เงิน
มาใส่ ในตู้ เก ็บ เงิน ถวาย 2 พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง
เป็น คนจนนํา เหรียญทองแดงสองอัน มาใส่ ด้วย 3 พระองค์ ตรัสว ่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ ได้ใส่ไว้มากกว่า
คนทั้งปวงนี้ 4 เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ ได้ เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่
ถวายแด่ พระเจ้า แต่ ผู้หญิงนี้ ขัดสนที่สุด ยังได้ เอาเงินที ่มีอยู่สําหรับ
เลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�
1

ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)

เมื่อ บางคนพูด ชมพระวิหารว่า ได้ ตกแต่ง ไว้ด้วยศิลางามและเครือ
่ ง
ถวาย พระองค์จึงตรัสว่า 6 “สิ่งเหล่านี้ ที่ท่านทั้งหลายเห็น วันหนึ่ งศิลา
ที่ ซ้อ นทั บก ัน อยู่ ที่ นี่ ซึ่ง จะไม่ ถู กทําลายลงก็ หามิได้ � 7 เขาทัง้ หลาย
ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น
เมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้น�
5
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เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
“ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วย
ว่า จะมี หลายคนมาต่างอ้างนามของเราและว่า ‘เราเป็น พระคริสต์�
และว่า ‘เวลานั้ น ใกล้ เข ้า มาแล้ว� ท่านทั้ง หลายอย่า ตามเขาไปเลย
9 เมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยน
ิ ถึงการสงครามและการจลาจล อย่าตกใจ
กลัว เพราะว่าสิ่งเหล่านั้ นจําต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ ที่สุดปลายยังจะไม่
มาทั นที � 10 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ ‘ประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้
ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสูราชอาณาจั
้
กร� 11 ทั้งจะเกิดแผ่นดิน
ไหวใหญ่ ในที่ ต่างๆ และจะเกิ ดก ัน ดารอาหารและโรคระบาดอย่าง
ร้ายแรง และจะมี ความวิบัติ อัน น่า กลัว และหมายสําคัญ ใหญ่ๆ จาก
ฟ้า สวรรค์ 12 แต่ ก่อนเหตุ การณ์ เหล่ านั้ น เขาจะจั บท ่านไว้ และจะ
ข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรมศาลาและในคุก และพาท่านไป
ต่อ หน้า กษั ตริ ย์ และเจ้า เมืองเพราะเหตุ นามของเรา 13 การนั้ น จะ
เกิด แก่ ท่าน เพื่อ ท่าน จะ ได้ เป็น พยาน 14 เหตุ ฉะนั้ น ท่าน ทั้ง หลาย
ต้องปลงใจไว้ว่า จะไม่ คิด นึ กก ่อ นว่า จะแก้ตัว อย่างไร 15 ด้วยว่า เรา
จะให้ ปากและปัญญาแก่ ท่าน ซึ่ง ศั ตรู ทั้ง หลายของท่านจะต่อ ต้าน
และคัดค้านไม่ได้ 16 แม้แต่บิดามารดาญาติพีน้
่ องและมิตรสหายจะ
ทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่า บางคนในพวกท่านเสีย 17 คนทั้ง ปวง
จะเกลียดชัง ท่านเพราะเหตุ นามของเรา 18 แต่ ผมของท่านสัก เส้น
หนึ่ ง จะเสีย ไปก็ หามิได้ 19 ท่านจะได้ ชี วิ ต รอดโดยความอดทนของ
ท่าน
8 พระองค์ จึงตรัสว่า

การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)

20 เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม

เมื่อ
นั้ น จงรู ้ ว่าว ิบั ติ ของกรุงนั้ นก ็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว 21 เวลานั้ น ให้ ผู้ ที่ อยู่
ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภูเขาและผู้ ที่ อยู่ ในกรุง ให้ ออกไป และผู้ ที่ อยู่
บ้านนอกอย่า ให้ เข ้า มาในกรุง 22 เพราะว่า เวลานั้ น เป็ นว ัน แห่ง การ
แก้ แค้น เพื่อ จะให้ สิ ่ง สารพัด ที่ เข ียนไว้น้ั น สําเร็จ 23 แต่ ในวัน เหล่านั้
นว ิบั ติ แก่ หญิง ที่ มี ครรภ์ หรือม ีลู กอ ่อ นกิน นมอยู่ เพราะว่า จะมี ความ
ทุกข์ ร้อนใหญ่ หลวงบนแผ่น ดิน และจะทรงพระพิโรธแก่ พลเมืองนี้
24 เขาจะล้ม ลงด้วยคมดาบ และต้องถูก กวาดเอาไปเป็นเชลยทั่ วท ุก
ประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบยํ่ากรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลา
กําหนดของคนต่างชาติน้ั นจะครบถ้วน
การ เสด็จ กลับ มา ด้วย สง่า ราศี ของ พระ คริสต์ (มธ 24:29-31; มก
13:24-27)
25 จะมี หมายสําคัญ ที่ ดวงอาทิตย์ ที่ ดวงจันทร์ และที่ ดวงดาวทั้ง
ปวง และบนแผ่นดิ นก ็ จะมี ความทุกข์ ร้อนตามชาติ ต่างๆ ซึ่ งม ี ความ
ฉงนสนเท่ห์ เพราะเสีย งกึ กก ้ องของทะเลและคลื่น 26 จิ ตใจมนุษย์
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ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ ถึงเหตุ การณ์ ซึ่ง
จะบังเกิด ในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่ง ที่ มี อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือน
สะท้าน ไป� 27 เมื่อ นั้ น เขา จะ เห็น บุตร มนุษย์ เสด็จ มา ใน เมฆ ทรง
ฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 28 เมื่อเหตุ การณ์ ทั้งปวงนี้ เริม
่
จะบังเกิด ขึ้น นั้ น จงยืด ตัว และผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ ท่านใกล้ จะ
ถึงแล้ว�
คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)

“จงดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ท้ังปวง
เถิด
ท่านทั้งหลายก็เห็นและรูอยู
้ เองว่
่
าฤดูรอ
้ น
31
จวนจะถึงแล้ว
เช่นนั้ นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ เหล่
านั้ นเกิดขึ้น ก็ให้รูว่
้ าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว 32 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า คนในชั่ว อายุ นี้ จะไม่ ล่วงลับ ไปจนกว่า
สิ่ง ทั้ง ปวงนี้ จะสําเร็จ 33 ฟ้า และดิน จะล่วงไป แต่ ถ้อยคํา ของเราจะ
สูญหายไปหามิได้เลย
29 พระองค์ตรัสคําอุปมาแก่เขาว่า
30 เมื่อผลิใบออกแล้ว

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน

34 แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี

เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดใจของท่านจะ
ล้นไปด้วยอาการกินและดื่ม และด้วยการเมา และด้วยคิดกังวลถึงชี
วิตนี้ แล้วเวลานั้ นจะมาถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว 35 เพราะว่าวันนั้ นจะ
มาดุจบ่วงแร้วถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก 36 เหตุฉะนั้ นจง
เฝ้า ระวัง และอธิษฐานอยู่ ทุก เวลา เพื่อ ท่านทั้ง หลายสมควรที่ จะพ้น
เหตุการณ์ ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้ น และจะยืนอยูต
่ ่อหน้าบุตรมนุษย์
37
ได้ �
กลางวันพระองค์ ทรงสัง่ สอนในพระวิหาร และกลางคื นก ็ เสด็จ
ออกไปประทับทภู
ี่ เขาชื่อมะกอกเทศ 38 คนทัง้ ปวงก็มาหาพระองค์ในพระ
วิหารแต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะฟังพระองค์

22
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)

1 เทศกาลเลี้ยงขนมปั งไร้เชื้อที่เรียกว่าปั สกามาใกล้แล้ว 2 พวกปุโรหิต

ใหญ่ กับ พวก ธร รมา จาร ย์ หา ช่อง ทาง ว่า เขา จะ ฆ่า พระองค์ ได้ อย่างไร
เพราะเขากลัว ประชาชน 3 ฝ่ายซาตานเข้า ดลใจยู ดาสที่ เรียกว่า อิส คาริ
โอทที่นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน 4 ยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิต
ใหญ่ และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ ให้ เขาได้ ด้วยวิธี ใด 5 คน
เหล่า นั ้น ดี ใจ และตกลงกับ ยู ดาสว่า จะให้ เงิน 6 ยู ดาสจึง ให้ สัญญา และ
คอยหาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน
การเตรียมสําหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
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พอ ถึง วั นก ิ นข นม ปัง ไร้ เชื้อ เมื่อ เขา ต้อง ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ ปัส กา
พระองค์ จึง ทรงใช้ เปโตรและยอห์น ไปสัง่ ว่า “จงไปจัด เตรี ยมปัส กา
ให้ เราทั้ง หลายกิน� 9 เขาทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนา
จะให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจัด เตรียมที่ ไหน � 10 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า
“ดูเถิด เมื่อท่านเข้าไปในกรุงกจ
็ ะมีชายคนหนึ่ งทูนหม้อนํ้ามาพบท่าน
เขาจะเข้าไปเรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั้ น 11 จงพูดกับเจ้าของ
เรือนว่า ‘พระอาจารย์ให้ถามท่านว่า “ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่า
สาวกของเราได้น้ั นอยู่ทีไ่ หน� ’ 12 เจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้อง
ใหญ่ ช้น
ั บนที่ ตกแต่ง ไว้แล้ว ที่ นั่ น แหละจงจัด เตรียมไว้เถิด � 13 เขา
ทัง้ สองจึงไปและพบเหมือนคําที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียม
ปัสกาไว้พร้อม
7

8

การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
เมื่อ ถึง เวลาพระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกับ อัครสาวก
สิบ สองคน 15 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เรามี ความปรารถนาอย่างยิ่ง ที่
จะกิน ปัส กานี้ กับ พวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ ทรมาน 16 ด้วย
เราบอกท่านทั้ง หลายว่า เราจะไม่ กิน ปัส กานี้ อี กจนกว่า จะสําเร็จ ใน
อาณาจักรของพระเจ้า� 17 พระองค์ทรงหยิบถ้วย ขอบพระคุณแล้วตรั
สว ่า “จงรับ ถ้วยนี้ แบ ่ งก ัน ดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทั้ง หลายว่า เรา
จะไม่ ด่ ื มน้ า
ํ องุน
่ จากเถาองุน
่ ต่อ ไปอีก จนกว่า อาณาจักรของพระเจ้า
จะมา�
14

26)

ทรงประทานพิธศ
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-

19 พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง

ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขาทัง้ หลาย
ตรัสว ่า “นี่ เป็น กายของเรา ซึ่ง ได้ ให้ สํา หรับท ่า นทั้ง หลาย จงกระทํา
อย่างนี้ ให้เป็นที ่ระลึกถึงเรา� 20 เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วย
กระทํา เหมือ นกันตรั สว ่า “ถ้วยนี้ เป็น พันธสัญญาใหม่ โดยโลหิต ของ
เราซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย
อัครสาวกผู้หน่งึ จะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน
13:18-30)
21 แต่ ดู เถิด มือ ของผู้ ที่ จะทรยศเราก็ อยู่ กับ เราบนโต๊ะ 22 เพราะ
บุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดําริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่ผู้
นั้ นทีท
่ รยศพระองค์� 23 เหล่าสาวกจึงเริม
่ ถามกันและกันว่า จะเป็นใคร
ในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่
มี การ เถียง กัน ด้วย ว่า จะ นั บ ว่า ใคร ใน พวก เขา เป็น ใหญ่ ที่สุด
25 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “กษั ตริย์ ของ คน ต่าง ชาติ ย่อม เป็น เจ้า
เหนื อ เขา และ ผู้ ที่ มี อํานาจ เหนื อ เขา นั้ น เขา เรียกว่า เจ้า บุญ นายคุ
ณ 26 แต่ พวกท่านจะหาเป็น อย่างนั้ น ไม่ ผู้ ใดในพวกท่านที่ เป็น ใหญ่
24
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ทีส
่ ุด ให้ ผู้ นั้ น เป็น เหมือนผู้ เล็ก น้ อยที่ สุด และผู้ ใดเป็น นาย ให้ ผู้ นั้ น
เป็น เหมือนคนรับ ใช้ 27 ด้วยว่า ใครเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ ที่ เอนกายลงรับ
ประทานหรือผู้รับใช้ ผู้ที่เอนกายลงรับประทานมิใช่หรือ แต่ว่าเราอยู่
ท่ามกลางท่านทั้งหลายเหมือนผูรั
้ บใช้
อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า

28 ฝ่ายท่านทั้ง หลายเป็น คนที่ ได้ อยู่ กับ เราในเวลาที่ เราถูก ทดลอง

และ พระ บิดา ของ เรา ได้ ทรง จัด เตรียม อาณาจักร มอบ ให้ แก่ เรา
อย่างไร เราก็จะจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ ท่านทั้งหลายเหมือน
กัน 30 คือท่านทั้งหลายจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของ
เรา และจะนั่ งบนทีน
่ ่ั งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองตระกูล�
29

31)

ทรงพยากรณ์ ถึง การปฏิ เสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-

และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “ซี โมน ซี โมนเอ๋ย ดู เถิด ซาตาน
ได้ ขอ ท่าน ไว้ เพื่อ จะ ฝัด ร่อน ท่าน เหมือน ฝัด ข้าว สาลี 32 แต่ เรา ได้
อธิษฐานเผื่อ ตั วท ่าน เพื่อ ความเชื่อ ของท่านจะไม่ ได้ ขาด และเมื่อ
ท่านได้หันกลับแล้ว จงชูกําลังพีน
่ ้ องทั้งหลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึง
ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์พรอ
้ มแล้วทจ
ี่ ะไปกับพระองค์
34
ถึง จะต้องติด คุก และถึง ความตายก็ ดี � พระองค์ ตรัสว ่า “เปโตรเอ๋ย
เราบอกท่านว่า วัน นี้ ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธว่า ไม่ รู ้ จัก เราถึง สาม
ครัง
้ �
31

เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
พระองค์ จึง ตรัส ถาม เหล่า สาวก ว่า “เมื่อ เรา ได้ ใช้ ท่าน ทั้ง หลาย
ออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้านั้ น ท่านขัดสนสิ่งใดบ้าง
หรือ� เขาทัง้ หลายทูล ตอบว่า “ไม่ ขาดสิง่ ใดเลย� 36 พระองค์ จึง ตรัส
กับ เขาว่า “แต่ เดีย
๋ วนี้ ใครมี ถุง เงิน ให้ เอาไปด้วย และย่ามก็ ให้ เอาไป
เหมือนกัน และผู้ ใดที่ ไม่มี ดาบก็ ให้ ขายเสื้อ คลุม ของตนไปซื้อ ดาบ
37 ด้วยเราบอกท่านทั้ง หลายว่า พระวจนะซึ่ง เขียนไว้ แล ้ วน ้น
ั ต้อง
สําเร็จในเรา คือว่า ‘ท่านถูกนั บเข้ากับบรรดาผู้ละเมิด� เพราะว่าคํา
พยากรณ์ ที่เล็งถึงเรานั้ นจะสําเร็จ� 38 เขาทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ดูเถิด มีดาบสองเล่ม� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ�
35

พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
ฝ่ายพระองค์ เสด็จ ออกไปยัง ภูเขามะกอกเทศตามเคย และเหล่า
สาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปด้วย 40 เมื่อมาถึงที่นั่นแล้ว พระองค์
ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงอธิษฐานเพื่อมให้
ิ เข้าในการทดลอง� 41 แล
้ว พระองค์ ดําเนิ น ไปจากเขาไกลประมาณขว้างหิน ตกและทรงคุกเข่า ลง
อธิษฐาน 42 ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้า พระองค์ พอพระทัย ขอให้ ถ้วยนี้
39

ลูกา 22:43

158

ลูกา 22:61

เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ เถิด แต่ อย่างไรก็ ดี อย่า ให้ เป็น ไปตามใจ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด� 43 ทูตสวรรค์
องค์ หน ่ง
ึ จากสวรรค์ มาปรากฏแก่ พระองค์ ช่วยชู กําลัง พระองค์ 44 เมื่อ
พระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนั กพระองค์ยงิ่ ปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโท
ของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่ 45 เมื่อทรง
อธิษฐาน เสร็จ และ ลุก ขึ้น แล้ว พระองค์ เสด็จ มา ถึง เหล่า สาวก พบ เขา
นอนหลับอยู่ด้วยกําลังทุกข์โศก 46 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “นอนหลับ
ทําไม จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง�
พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน
18:3-11)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด มีคนเป็ นอันมาก และผู้ที่ ชื่อว่า
ยูดาส เป็นคนหนึ่ งในสาวกสิบสองคนนําหน้าเขามา ยูดาสเข้ามาใกล้พระ
เยซูเพื่อจุบพระองค์ 48 แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า “ยูดาส ท่านจะทรยศ
บุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ� 49 เมื่อคนทัง้ ปวงที่ อยู่รอบพระองค์ เห็นว
่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เรา
เอาดาบฟัน เขาหรือ� 50 และมี คนหนึ่ ง ในเหล่า สาวก ได้ ฟัน ผู้ รับ ใช้ คน
หนึ่ งของมหาปุโรหิต ถูกหข
ู ้างขวาของเขาขาด 51 แต่พระเยซูตรัสว่า “พอ
เสียทีเถอะ� แล้วพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนนั ้นให้เขาหาย 52 ฝ่ายพระ
เยซู ตรัส แก่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกนายทหารรักษาพระวิหาร และพวกผู้
ใหญ่ที่ ออกมาจับพระองค์ นั้นว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึง
ถือดาบถือตะบองออกมา 53 เมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในพระวิหาร
ทุกๆวัน ท่านก็ มิได้ ยื่ นม ื อออกจับ เรา แต่ เวลานี้ เป็ นที ของท่านและ
เป็นอํานาจแห่งความมืด�
พระเยซู ทรงถูก จับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก
14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18, 25-27)
54 เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติดตามไปห่างๆ
55 เมื่อ เขาก่อ ไฟที่ กลางลานบ้านและนั ่ง ลงด้วยกัน แล้ว เปโตรก็ นั่ง อยู่
ท่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้คนหนึ่ งเห็นเปโตรนั ่งอยูใกล้
่
ไฟ จึงเพ่งดูแล้วว่า
57
“คนนี้ ได้อยูกั
่ บผูน
้ ั ้นด้วย� แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้น
58
ข้าไม่รู จ
้ ัก� สักครู หนึ
่ ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็นเปโตรจึงว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ ง
ในพวกนั ้นด้วย� เปโตรจึงว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามได้
ิ เป็น� 59 อยูมาประมาณอี
่
ก
ชัว่ โมงหนึ่ งม ี อีกคนหนึ่ ง ยืนยัน แข็ง แรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยู่กับ เขาด้วย
เพราะเขาเป็นชาวกาลิ ลี� 60 แต่เปโตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั ้นข้าไม่
รู เ้ รือ
่ ง � เมื่อ เปโตรกํา ลัง พูด ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ในทันใดนั ้น ไก่ ก็ ขัน 61 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเหลี ยวด ูเปโตร แล ้วเปโตรก็ ระลึก ถึง คํา ขององค์ พระ
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ผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา
ถึงสามครัง
้ � 62 แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นั ก
พระเยซู ทรงถูก เยาะเย้ย และโบยตี (มธ 26:67-68; มก 14:65; ยน
18:22-23)
63 ฝ่ายคนที่ คุ มพระเยซู ก็ เยาะเย้ย โบยตี พระองค์ 64 และเมื่อ เขาเอา
ผ้า ผูก ปิด พระเนตรของพระองค์ แล้ว เขาจึง ตบพระพักตร์พระองค์ ถาม
พระองค์ ว่า “จง พยากรณ์ เถอะ ว่า ใคร ตบ เจ้า� 65 และ เขา พูด คํา หมิน
่
ประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ
พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)
66 ครันร
้ ุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธร
รมาจารย์ได้ประชุมกัน และเขาพาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขา และ
พูด ว่า 67 “ถ้า ท่านเป็น พระคริสต์ จงบอกเราเถิด� แต่ พระองค์ ทรงตอบ
เขาว่า “ถึง เราจะบอกท่าน ท่านก็ จะไม่ เชื่อ 68 และถึง เราถามท่าน
ท่านก็ จะไม่ ตอบเรา และจะไม่ ปล่อยให้ เราไป 69 แต่ ตั้งแต่ นี้ ไปบุตร
มนุษย์จะนั่ งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ� 70 คนทัง้ ปวงจึง
ถามว่า “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ� พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “ก็ท่าน
ว่าแล้วว่าเราเป็น� 71 เขาทัง้ หลายจึงว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า
เพราะว่าพวกเราได้ยน
ิ จากปากของเขาเองแล้ว�

23

พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)
เขา ทัง้ ปวง จึง ลุก ขึ้น พา พระองค์ ไป หา ปี ลาต 2 และ เขา เริม
่ ฟ้อง
พระองค์ ว่า “เราได้ พบคนนี้ ยุ ยงชนชาติ ของเราและห้ามมิ ให้ ส่ง ส่วยแก่
ซี ซาร์ และว่า ตัว เองเป็น พระคริสต์ กษั ตริย์ องค์ หนึ่ ง � 3 ปี ลาตจึง ถาม
พระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว หรือ� พระองค์ ตรัส ตอบท่าน
ว่า “ก็ท่านว่าแล้วน�
ี่ 4 ปี ลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า
“เราไม่เห็นว่าคนนี้ มีความผิด� 5 เขาทัง้ หลายยิง่ กล่าวแข็งแรงว่า “คนนี้
ยุยงพลเมืองให้วุน
่ วาย และสัง่ สอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตัง้ แต่กาลิลีจนถึงที่นี่
�
1

พระเยซูต่อหน้าเฮโรด
เมื่อ ปี ลาตได้ยน
ิ ถึง แคว้น กาลิ ลี ท่านจึง ถามว่า คนนี้ เป็น ชาวกาลิ ลี
หรือ 7 เมื่อทราบแล้ วว่าพระองค์ ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ ของเฮโรด ท่าน
จึง ส่ง พระองค์ ไปหาเฮโรด ผู้ กําลัง อยู่ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเวลานั ้น 8 เมื่อ
เฮโรดได้ เห ็ นพระเยซู ก็ มี ความยินดี มาก ด้วยนานมาแล้ วท ่า นอยากจะ
พบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึง พระองค์ หลายประการ และหวัง ว่า คงจะได้
เห็นพระองค์ ทําการอัศจรรย์บ้าง 9 ท่านจึงซักถามพระองค์ เป็นหลายข้อ
แต่ พระองค์ หาทรงตอบประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวก
ธรรมาจารย์ ก็ ยืน ขึ้น ฟ้องพระองค์ แข ็ง แรงมาก 11 เฮโรดกับ พวกทหาร
6
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ของท่านกระทํา ต่อ พระองค์ อย่างดู หมิน
่ เยาะเย้ย เอาเสื้อ ที่ งามยิง่ สวม
ให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปี ลาตอีก 12 ฝ่ายปี ลาตกับเฮโรดคืนดีกันใน
วันนั ้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรู กัน
พระเยซู ทรงถูก ปรับ โทษถึง ตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน
18:39-40)
ปี ลาตจึง สัง่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกขุนนางและประชาชนให้ ประชุม
พร้อมกัน 14 จึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่า
เขาได้ยุยงประชาชน ดูเถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และไม่เห
็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด ในข้อ ที่ ท่านทัง้ หลายฟ้องเขานั ้น 15 และเฮโรดก็ ไม่
เห็นว่าเขามี ความผิดด้วย เพราะเราได้ ส่ง พวกท่านทัง้ หลายไปหาเฮโรด
ดูเถิด คนนี้ ไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตาย 16 เหตุฉะนั ้น เมื่อ
เราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็ จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่ ง
ให้เขาทัง้ หลายในเทศกาลเลี้ยงนั ้น� 18 แต่ คนทัง้ ปวงร้องขึ้น พร้อมกั นว
่า “กําจัดคนนี้ เสีย และจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด� 19 (บารับบัสนัน
้ ติด
คุก อยู่ เพราะก่อการจลาจลที่ เก ิด ขึ้น ในกรุ ง และการฆาตกรรม� 20 ฝ่าย
ปี ลาตยังมีน้ําใจใคร่จะปล่อยพระเยซู จึงพู ดกับเขาอีก 21 แต่ คนเหล่านั ้น
กลับตะโกนร้องว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่ กางเขนเถิด� 22 ปี ลาตจึง
ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ตรึง ทําไม เขาได้ ทํา ผิด ประการใด เราไม่ เห ็น เขา
ทํา ผิด อะไรที่ สมควรจะมี โทษถึง ตาย เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราเฆี่ยนเขาแล้ วก ็
จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้ ปวงก็ เร่งเร้า เสียงดัง ให้ ตรึง พระองค์ เสียที ่
กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุ โรหิต ใหญ่ นั้ นก ็ มี ชย
ั 24 ปี
ลาตจึง สัง่ ให้ เป็น ไปตามที่ เขาทัง้ หลายปรารถนา 25 ท่านจึง ปล่อยคนที่
เขาขอนั ้น ซึ่ง ติด คุก อยู่ เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แต่ ท่านได้
มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา 26 เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป เขาเกณฑ์ซีโมน
ชาวไซรีนที ่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระ
เยซู ไป 27 มี คนเป็ นอ ัน มากตามพระองค์ ไป ทัง้ พวกผู้ หญิง ที่ พิลาปและ
ครํา่ ครวญเพราะพระองค์ 28 พระเยซู จึง หัน พระพักตร์มาทางเขาตรัสว
่า “ธิดาเยรูซาเล็ม เอ๋ย อย่า ร้องไห้ เพราะเราเลย แต่ จงร้องไห้ เพราะ
ตนเอง และเพราะลูกทั้งหลายของตนเถิด 29 ด้วยว่า ดูเถิด จะมีเวลา
หนึ่ งที่เขาทั้งหลายจะว่า ‘ผู้หญิงเหล่านั้ นที่เป็นหมัน และครรภ์ที่มิได้
ปฏิสนธิ และหัวนมที่มิได้ให้ดูดเลย ก็เป็นสุข� 30 คราวนั้ นเขาจะเริม
่
กล่าวแก่ภูเขาทั้งหลายว่า ‘จงล้มทับเราเถิด� และแก่เนิ นเขาว่า ‘จง
ปกคลุม เราไว้� 31 เพราะว่า ถ้า เขาทํา อย่างนี้ เมื่อ ไม้ สด อะไรจะเกิด
ขึ้น เมื่อ ไม้แห ้ง แล้ว เล่า� 32 มี อีกสองคนที่ เป็น ผู้รา้ ยซึ่ง เขาได้ พามาจะ
ประหารเสียพร้อมกับพระองค์
13

การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
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33 เมื่อ มา ถึง สถาน ที่ แห่ง หน ่ง
ึ ซึ่ง เรียก ว่า กะโหลก ศีรษะ เขา ก็ ตรึง
พระองค์ ไว้ที่ กางเขนที่ นั ่น พร ้ อมกับ ผู้รา้ ยสองคนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์
คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 34 ฝ่ายพระเยซู จึงทรงอธิษฐานว่า “ข้า
แต่ พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่า เขาไม่ รู ้ว่า เขาทํา อะไร�
เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกัน 35 คนทัง้ ปวงก็ยน
ื มองดู พวก
ขุนนางก็ เยาะเย้ย พระองค์ ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่น ให้ รอดได้ ถ้า เขาเป็น
พระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด� 36 พวกทหาร
ก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เข้ามาเอานํ้าองุน
่ เปรีย
้ วส่งให้พระองค์ 37 แลวว
้ ่า
38
“ถ้าท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด� และมี คํา
เขียนไว้เหนื อพระองค์ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรู ว่า “ผู้นี้ เป็นกษั
ตริย์ของพวกยิว�

โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด
ฝ่ายคนหนึ่ ง ในผู้รา้ ยที่ ถู กตรึง ไว้จึง พูด หยาบช้า ต่อ พระองค์ ว่า “ถ้า
ท่านเป็น พระคริสต์ จงช่วยตัว เองกับ เราให้ รอดเถิด� 40 แต่ อี กคนหนึ่ ง
ห้ามปรามเขาว่า “เจ้ าก็ ไม่ เกรงกลัว พระเจ้า หรือ เพราะเจ้า เป็น คนถูก
โทษเหมือนกัน 41 และเราก็สมกับโทษนั ้นจริง เพราะเราได้รบ
ั สมกับการ
ที่ เราได้ กระทํา แต่ ท่านผู้นี้ หาได้ กระทําผิดประการใดไม่� 42 แล้วคนนั ้น
จึง ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์
เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซู ทรง
ตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้ เจ้าจะอยูก
่ ับเราในเมือง
บรมสุขเกษม� 44 เวลานั ้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิดความมืดทั วท
่ ัง้
45
แผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาด
ตรงกลาง
39

พระ เยซู ทรง ปล่อย พระ วิญญาณ จิต ของ พระองค์ (มธ 27:50; มก
15:37; ยน 19:30)
46 พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝาก
จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์� ตรัสอย ่าง
นั ้น แล้ว จึง ทรงปล่อยพระวิญญาณจิต ออกไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อ เห็น
เหตุการณ์ ซึ่งบังเกิดขึ้นนั ้น จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “แท้จริงท่านผู้นี้ เป็น
คนชอบธรรม� 48 คนทัง้ ปวงที่มาชุ มนุมกันเพื่อจะดูการณ์ นี้ เมื่อเห็นแล้
วก็พากันตีอกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ ปวงที่รู จั
้ กพระองค์และพวกผู้หญิง
ซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61;
มก 15:42-47; ยน 19:38-42)
50 และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โยเซฟ ท่านเป็ น สมาชิก สภา เป็ น คนดี
และชอบธรรม 51 (ท่านมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทําของเขาทัง้
หลาย� ท่านเป็น ชาวบ้านอาริมาเธีย หมู่บ้านพวกยิว และเป็น ผู้ คอยท่า
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อาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึงเข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู
53 เมื่อ เชิญ พระศพลงแล้ว เขาจึง เอาผ้า ป่ านพัน หุม
้ ไว้ แล ้ว เชิญ พระศพ
ไปประดิษฐานไว้ ในอุโมงค์ ซึ่ง เจาะไว้ ในศิลาที่ ยั งม ิ ได้ วางศพผู้ ใดเลย
54 วันนั ้นเป็ นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวก
ผู้หญิงที่ ตามพระองค์ มาจากแคว้นกาลิ ลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ ทัง้
ได้ เห ็น เขาวางพระศพของพระองค์ ไว้ อย่างไรด้วย 56 แล ้ว เขาก็ กล ับ ไป
จัดแจงเครือ
่ งหอมกั บน้าํ มันหอม ในวันสะบาโตนั ้นเขาก็ หยุดการไว้ตาม
พระบัญญัติ

24
การฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)
ผู้หญิงเหล่านั ้นจึงนําเครือ
่ งหอมที่ เขาได้
จัด เตรียมไว้ มาถึ งอ ุ โมงค์ และคนอื่ นก ็ มาพร้อมกับ เขา 2 เขาเหล่า นั ้น
เห็ นก ้อนหิน กลิง้ ออกพ้น จากปากอุโมงค์ แล้ว 3 และเมื่อ เข้าไปมิ ได้ เห ็
นพระศพของพระเยซู เจ้า 4 ต่อ มาเมื่อ เขากําลัง คิด ฉงนด้วยเหตุ การณ์
นั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนยืนอยู่ใกล้ เขา เครือ
่ งนุ่ง ห่มแพรวพราว 5 ฝ่ายผู้
หญิง เหล่า นั ้น กลัว และซบหน้า ลงถึ งด ิน ชายสองคนนั ้น จึง พู ดก ับ เขาว่า
“พวกท่านแสวงหาคนเป็น ในพวกคนตายทําไมเล่า 6 พระองค์ ไม่ อยู่ ที่ นี่
แต่ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว จงระลึก ถึง คํา ที่ พระองค์ ได้ ตรัส กั บท ่า นทัง้ หลาย
เมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิลี 7 ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ใน
มือ ของคนบาป และต้องถูก ตรึง ที่ กางเขน และวั นที ่ สามจะเป็น ขึ้น
มาใหม่� ” 8 เขาจึงระลึกถึงพระดํารัสของพระองค์ ได้ 9 และกลับไปจาก
อุโมงค์ แล ้ว บอกเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น แก่ สาวกสิบ เอ็ด คน และคนอื่นๆ
ทัง้ หมดด้วย 10 ผูที
้ ่ได้บอกเหตุการณ์ นั ้นแก่อัครสาวก คือมารียช
์ าวมักดา
ลา โยอันนา มาร ีย์ มารดาของยากอบ และหญิ งอ่น
ื ๆที่ อยู่ กับ เขา 11 ฝ่าย
อัครสาวกไม่เชื่อ ถือว่าเป็นคําเหลวไหล 12 แต่ เปโตรลุกขึ้นวงิ่ ไปถึ งอุโมง
ค์ ก้ม ลงมองดู ก็ เห ็น แต่ ผ้า ป่านวางอยู่ต่างหาก แล ้ วกลับ ไปคิด พิศวงถึง
เหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
1 แต่ เช้า มืด ในวันต้น สัปดาห์

ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส

13 ดู เถิด

วันนั ้นเองมีสาวกสองคนไปยังหมู่บ้านชื่อเอมมาอูส ไกลจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มประมาณสิบเอ็ดกิโลเมตร 14 เขาสนทนากันถึงเหตุการณ์
ซึ่งได้เป็นไปนั ้น 15 และต่อมาเมื่อเขากําลังพูดปรึกษากันอยู่ พระเยซูเอง
ก็ เสด็จ เข้า มาใกล้ ดําเนิ น ไปกับ เขา 16 แต่ ตาเขาฟางไปและจํา พระองค์
ไม่ ได้ 17 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ เดิน มานี่ ด้วยหน้า โศกเศร้า ท่าน
โต้ตอบกัน ถึง เรื่องอะไร� 18 คนหนึ่ ง ชื่อ เคลโอปัส จึง ทูล ถามพระองค์
ว่า “ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างด้าวในกรุ งเยรู ซาเล็มหรือ ที่ ไม่รูเหตุ
้
การณ์
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ทัง้ ปวงซึ่ง เป็น ไปในวัน เหล่า นี้ � 19 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “เหตุการณ์
อะไร � เขาจึง ตอบพระองค์ ว่า “เหตุการณ์ เรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
ผู้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและในถ้อยคํา
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และต่อ หน้า ประชาชนทัง้ หลาย 20 และพวก
ปุโรหิตใหญ่กับขุนนางทัง้ หลายของเรา ได้ มอบพระองค์ ไว้ให้ปรับโทษถึง
ตาย และตรึง พระองค์ ที่ กางเขน 21 แต่ เราทัง้ หลายได้ หวัง ใจว่า จะเป็น
พระองค์ ผู้ นั ้ นที ่ จะไถ่ ชนชาติ อิสราเอล ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สาม
ตัง้ แต่ เหตุการณ์ นั ้น เกิด ขึ้น 22 และยั งม ี ผู้ หญิง บางคนในพวกเราที่ ได้
ทําให้ เราประหลาดใจ นางได้ ไปที่ อุโมงค์ เมื่อ เวลาเช้า มืด 23 แต่ เมื่อ ไม่
พบพระศพของพระองค์ จึงมาเล่าว่านางได้เห็นนิ มิตเป็นทูตสวรรค์ และ
ทูตนัน
้ บอกว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 24 บางคนที่อยูกั
่ บเราก็ไปจนถึงอุ
โมงค์ และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั ้นได้บอก แต่เขาหาได้เห็นพระ
องค์ ไม่� 25 พระองค์ ตรัสแก่ สองคนนั ้ นว่า “โอ คนเขลา และมีใจเฉื่ อย
ในการเชื่อบรรดาคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั้ น 26 จําเป็น
ซึ่ง พระ คริสต์ จะ ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน อย่าง นั้ น แล ้ว เข้า ใน สง่า ราศี
ของ พระองค์ มิใช่ หรือ � 27 พระองค์ จึง ทรง เริม
่ อธิบาย พระ คัมภีร ์ ที่
เล็ง ถึง พระองค์ ทุ กข้อ ให้ เขาฟัง เริม
่ ต้น ตัง้ แต่ โมเสสและบรรดาศาสดา
พยากรณ์ 28 เมื่อเขามาใกล้หมูบ้
่ านที่จะไปนั ้น พระองค์ทรงกระทําเหมือน
29
จะทรงดําเนิ น เลยไป เขาจึง พูด หน่วงเหนี่ ยวพระองค์ ว่า “เชิญ หยุด พั
กก ับ เรา เพราะว่า จวนเย็น แล้ว และวันก ็ ล่วงไปมาก� พระองค์ จึง เสด็จ
เข้าไปเพื่อ พัก อยู่ กับ เขา 30 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวย
กับ เขา พระองค์ ทรงหยิบ ขนมปัง ขอบพระคุณ แล ้ว หัก ส่ง ให้ เขา 31 ตา
ของเขาก็ หายฟางและเขาก็ รู ้ จัก พระองค์ แล ้ว พระองค์ ก็ อันตรธานไป
จากเขา 32 เขาจึง พู ดก ั นว ่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน เมื่อ พระองค์ ตรัส กับ
เราตามทาง เมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีรให้
์ เราฟังมใช่
ิ หรือ� 33 แล
้ว คนทัง้ สองนั ้ นก ็ ลุ กขึ้น ในโมงนั ้น เองกลับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และพบ
พวกสาวกสิบ เอ็ด คนชุ มนุ มกัน อยู่ พร ้ อมทัง้ พรรคพวก 34 กําลัง พู ดก ั นว
่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว จริงๆ และได้ ปรากฏแก่ ซี โมน
� 35 ฝ่ายสองคนนั ้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที ่กลางทาง และที่ เขาได้ รู จั
้ ก
พระองค์โดยการหักขนมปังนั ้น
พระเยซู ทรงปรากฏต่ ออ ัค รสาวกสิบ คน (มธ 28:16-17; มก 16:14;
ยน 20:19-23)
เมื่อ เขา ทัง้ สอง กําลัง เล่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น พระ เยซู เอง ทรง ยืน
อยู่ ที่ ท่ามกลางเขา และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงเป็นสุข เถิด�
37 ฝ่ายเขาทัง
้ หลายสะดุ้ง ตกใจกลัว คิด ว่า เห็น ผี 38 พระองค์ จึง ตรัส แก่
เขาว่า “ท่านทั้ง หลายวุน
่ วายใจทําไม เหตุ ไฉนความคิด สนเท่ห์ จึ งบ
36
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ัง เกิด ขึ้น ในใจของท่านทั้ง หลายเล่า 39 จงดู มือ ของเราและเท้า ของ
เราว่า เป็น เราเอง จงคลํา ตัว เราดู เพราะว่า ผี ไม่มี เนื้ อ และกระดูก
เหมือนท่านเห็น เรามี อยู่ นั้ น � 40 เมื่อ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว พระองค์ ทรง
สําแดงพระหัตถ์ และพระบาทให้เขาเห็น 41 เมื่อเขาทัง้ หลายยังไม่ปลงใจ
เชื่อ เพราะ เป็น เรือ
่ ง น่า ยินดี อย่าง เหลือ เชื่อ และ กําลัง ประหลาด ใจ อยู่
พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีอาหารกินที่นี่ บ้างไหม� 42 เขา
ก็ เอา ปลา ย่าง ชิน
้ หนึ่ งก ับ รวง ผึ้ง ชิน
้ หนึ่ ง มา ถวาย พระองค์ 43 พระองค์
ทรงรับ มาเสวยต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 44 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “นี่ เป็น
ถ้อยคําของเรา ซึ่งเราได้ บอกไว้แก่ ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่า
นว่า บรรดาคํา ที่ เข ียนไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และในคัมภีร ์
ศาสดาพยากรณ์ และในหนั งสือ สดุ ดี กล ่าวถึง เรานั้ น จําเป็น จะต้อง
สําเร็จ� 45 ครัง้ นั ้น พระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทัง้ หลายเกิดความสว่าง
ขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “มี คํา เขียนไว้ อย่างนั้ นว ่า พระคริสต์ จะ
47 และ
ต้องทนทุกข์ทรมาน และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันทีสาม
่
จะ ต้อง ประกาศ ใน พระนาม ของ พระองค์ เรื่อง การก ลับ ใจ ใหม่ และ
เรื่องยกบาปทั่ วท ุก ประเทศ ตั้ง ต้ นที ่ กรุ งเยรูซาเล็ม 48 ท่านทั้ง หลาย
เป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้ น
46

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
และดู เถิด เราจะส่ง ซึ่ง พระบิดาของเราทรงสัญญานั้ น มาเหนื อ
ท่านทั้งหลาย แต่ ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม กว่าท่าน
จะได้ ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชทีม
่ าจากเบื้องบน� 50 พระองค์ จึง พาเขา
ออกไปถึง หมู่ บ้านเบธานี แล ้ว ทรงยกพระหัตถ์ อวยพรเขา 51 ต่อ มาเมื่อ
ทรงอวยพรอยู่ นั ้น พระองค์ จึง ไปจากเขา แล ้ว ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปสู่ สวรรค์
52 เขาทัง
้ หลายจึงนมัสการพระองค์ แลว
้ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม มีความ
53
ยินดี เป็น อัน มาก เขาทัง้ หลายอยู่ ในพระวิหารทุก วัน สรรเสริญ และ
เทิดทูนพระเจ้า เอเมน
49

ลูกา 24:53
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผูเข
้ ียนข่าวประเสริฐนี้ เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและ
เป็นน้ องชายของยากอบ ท่านเป็นคนหนึ่ งในสามที่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิ
ดกับพระเยซูคือเปโตรและยากอบ ท่านเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรัก ยอห์น
ได้ กล ่าวถึง ตนเองว่า ท่านเป็น สาวกที่ เอนตัว ลงที่ พระทรวงของพระเยซู
เป็นสาวกนั ้นผูที
้ ่พระเยซูทรงรักและเป็นผูที
้ ่พระเยซูทรงให้เลี้ยงดูมารดา
ของพระองค์
ยอห์น ได้ เข ีย นข่าว ประเสริฐ นี้ ขึ้น ภาย หลัง ข่าว ประเสริฐ ขอ งมัทธิว
มาระโก และลูกา อาจเป็นประมาณปีค�ศ� 90
ท่าน ได้ เข ียน หนั งสือ ใน พระ คัมภีร ์ ใหม่ ไว้ ห้า เล่ม คือ หน ังสือ ยอห์น
จดหมายสามฉบับและหนั งสือวิวรณ์
ยากอบพี่ชายของยอห์นได้ถูกกษั ตริย์เฮโรดฆ่าตาย (กิจการ บทที่ 12)
หน ังสื ออ ้า งอิง หลาย เล่ม ใน ค ริ สต จักร ของ เหล่า บรรพบุรุษ ระบุ ว่า ต่อ
มายอห์น ได้ ไปเผยแพร่ พระวจนะในเมืองเอเฟซัส และได้ นํา นางมารีย์
ไปกั บท ่านด้วย ในสมัย การปกครองของจักรพรรดิ โดม ิเธียน ท่านได้ ถู ก
เนรเทศไปที่เกาะปัทมอสและที่นั่นเองท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ ขึ้น ท่าน
ได้ รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัย ที่ จักรพรรดิ เทรจันทร์เริม
่ ครอง
ราชในปีค�ศ� 98
เราเชื่อ ว่า ถ้อยคํา ที่ เข ียนในข่าวประเสริฐ ของยอห์น ตลอดทัง้ เล่ มน ัน
้
ได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้าอย่างแท้ จริง ยอห์นได้กล่าวอ้างไว้ว่า ท่านได้
เขียนในลักษณะเป็นคําพูดยาวๆ ชนิดคําต่อคําจากพระเยซู และคนอื่นๆ
พระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็นแต่ผู้บันทึกคํา เหล่านั ้น
เป้ าหมายเบื้องต้น ของข่าวประเสริฐ แห่ง หนั งสือ ยอห์น ก็ เพื่อ ที่ จะพิ สู
จน ์ ว่า พระเยซู เป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า (ยน 20:31) หน ังสือ
ยอห์นนี้ ได้มุ่งไปที่คําตรัสของพระเยซูมากกว่ากิจการของพระองค์ เกือบ
จะครึง่ หนึ่ ง ของข่าวประเสริฐ แห่ง หนั งสือ ยอห์น เป็น คํา ตรัส โดยตรงจาก
พระเยซู
โครงการแห่งความรอดได้รบ
ั การกล่าวถึงมากและชัดเจนที่สุดในข่าว
ประเสริฐของยอห์นมากกว่าที่อ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18,
36; 5:24; 6:37, 40, 47) ทุ กคนที่ จะเอาชนะวิญญาณจิต ทัง้ หลายเพื่อ
พระคริสต์จะต้องเน้ นถึงความรอดเช่นกัน ผู้ใดที่วางใจในองค์พระคริสต์
และยอมพึ่ง ในพระองค์ สําหรับ ความรอด ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั การบังเกิด ใหม่
เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า

ยอห์น 1:1
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ในเริม
่ แรกนั ้น พระวาทะทรงเป็น อยู่ แล้ว และพระวาทะทรงอยู่ กับ
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 2 ในเริม
่ แรกนั ้นพระองค์นั้นทรง
อยูก
่ ับพระเจ้า
1

พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด

3 พระองค์ทรงสร้างสิง
่ ทัง้ ปวงขึ้นมา

และในบรรดาสิง่ ที่เป็นมานั ้น ไม่มี
สักสิง่ เดียวที่ได้เป็นมานอกเหนื อพระองค์ 4 ในพระองค์มีชว
ิ และชีวตน
ิ
ี ต
ัน
้ เป็น ความสว่างของมนุษย์ทัง้ ปวง 5 ความสว่างนั ้น ส่องเข้า มาในความ
มืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่
ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
มี ชายคนหนึ่ ง ที่ พระเจ้า ทรงใช้ มา ชื่อ ยอห์น 7 ท่านผู้ นี้ มาเพื่อ เป็น
พยาน เพื่อ เป็น พยานถึง ความสว่างนั ้น เพื่อ คนทัง้ ปวงจะได้ มี ความเชื่อ
เพราะท่าน 8 ท่านไม่ ใช่ ความสว่างนั ้น แต่ ทรงใช้ มาเพื่อ เป็น พยานถึง
ความสว่างนั ้น 9 เป็นความสว่างแท้นั ้น ซึ่งส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาใน
โลก 10 พระองค์ทรงอยู่ในโลก และพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกหา
ได้รู จั
้ กพระองค์ไม่
6

พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ
พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง พวกของพระองค์ และพวกของพระองค์ นั้น
หาได้ ต้อนรับ พระองค์ ไม่ 12 แต่ ส่วนบรรดาผู้ ที่ ต้อนรับพระองค์ พระองค์
ทรง ประทาน อํานาจ ให้ เป็น บุตร ของ พระเจ้า คือ คน ทัง้ หลาย ที่ เชื่อ ใน
พระนามของพระองค์ 13 ซึ่ งม ิ ได้ เก ิด จากเลื อด หรือ ความประสงค์ ของ
เนื้ อหนั ง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
11

พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์

และทรงอยูท
่ ่ามกลางเรา (และ
เราทัง้ หลายได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์ คือ สง่า ราศี อน
ั สมกับ พระบุตร
องค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดา� บริบูรณ์ ด้วยพระคุณและความจริง
14 พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้ อหนั ง

คํา พยานของยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก
3:1-18)
15 ยอห์น ได้ เป็ น พยาน ถึง พระองค์ และ ร้อง ประกาศ ว่า “นี่ แหละ คือ
พระองค์ ผู้ ที่ ข้าพเจ้า ได้ กล ่าวถึงว่า พระองค์ ผู้ เสด็จ มาภายหลัง ข้าพเจ้า
ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า เพราะว่า พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า�
16 และเราทัง
้ หลายได้ รับ จากความบริบู รณ ์ ของพระองค์ เป็น พระคุณ
ซ้อนพระคุ ณ 17 เพราะว่า ได้ ทรงประทานพระราชบัญญั ติ นั ้น ทางโมเสส
ส่วน พระคุณ และ ความ จริง มา ทาง พระ เยซู คริสต์ 18 ไม่มี ใคร เคย เห็น
พระเจ้า ในเวลาใดเลย พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด มา ผู้ ทรงสถิต ในพระ
ทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ ทรงสําแดงพระเจ้า แล้ว 19 นี่ แหละเป็น
คํา พยาน ของ ยอห์น เมื่อ พวก ยิว ส่ง พวก ปุโรหิต และ พวก เลวี จาก กรุ ง

ยอห์น 1:20
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เยรู ซาเล็ม ไป ถาม ท่าน ว่า “ท่าน คือ ผู้ ใด � 20 ท่าน ได้ ยอมรับ และ มิ ได้
ปฏิเสธ แต่ ได้ ยอมรับ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ พระคริสต์� 21 เขาทัง้ หลายจึง
ถามท่านว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านเป็น ใครเล่า ท่านเป็น เอลี ยาห์ หรือ � ท่าน
ตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ เอลี ยาห์� “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น หรือ�
และท่านตอบว่า “มิได้� 22 คนเหล่านั ้นจึงถามท่านว่า “ท่านเป็นใคร เพื่อ
เราจะได้ตอบผูที
้ ่ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่านเป็นใคร� 23 ท่านตอบว่า “เรา
เป็นเสียงของผู้ที่ร้องในถิน
่ ทุรกันดารว่า ‘จงกระทํามรรคาขององค์พระผู้
เป็น เจ้าให้ตรงไป� ตามที่ อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวไว้� 24 ฝ่ายผู้
ที่ ได้ รับ ใช้ มาน น
ั ้ เป็น ของพวกฟาริสี 25 เขาเหล่านั ้ นก ็ ได้ ถามท่านว่า “ถ้า
ท่านไม่ ใช่ พระคริสต์ หรือ เอลี ยาห์ หรือ ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น แล้ว ทําไม
ท่านจึงทําพิธบ
ี ัพติศมา� 26 ยอห์นได้ตอบเขาเหล่านั ้นว่า “ข้าพเจ้าให้บัพ
ติศมาด้วยนํ้า แต่มีพระองค์หน่ง
ึ ซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั ้น ท่านไม่
27
รู จ
้ ัก พระองค์ นั ้น แหละ ผู้ เสด็จ มาภายหลัง ข้าพเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า
ข้าพเจ้า แม้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ บังควรที่ จะ
แก้� 28 เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น อัน
เป็นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่
พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)

วั นร ุ่ง ขึ้น ยอห์น เห็น พระเยซู กําลัง เสด็จ มาทางท่าน ท่านจึง กล่าว
ว่า “จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ ทรงรับ ความผิด บาปของโลกไป
เสีย 30 พระองค์ นี้ แหละ ที่ ข้าพเจ้า ได้ กล่าว ว่า ‘ภาย หลัง ข้าพเจ้า จะ มี ผู้
หน ่ง
ึ เสด็จ มาเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า เพราะว่า พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อน
ข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้า เอง ก็ ไม่ ได้ รู ้ จัก พระองค์ แต่ เพื่อ ให้ พระองค์ ทรง
เป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ พวกอิสราเอล ข้าพเจ้า จึง ได้ มาให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า�
32 และยอห์ นกล่า วเป็ น พยานว่า “ข้าพเจ้า เห็น พระวิญญาณเหมือนดัง
นกเขาเสด็จ ลงมาจากสวรรค์ และทรงสถิต บนพระองค์ 33 ข้าพเจ้า เอง
ไม่ รู ้จัก พระองค์ แต่ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้า ให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า
พระองค์ นั ้น ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เมื่อ เจ้า เห็น พระวิญญาณเสด็จ ลงมา
และสถิต อยู่ บนผู้ ใด ผู้ นั ้น แหละเป็น ผู้ ให้ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์� 34 และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้ว และได้เป็นพยานว่า พระองค์นี้ แหละ
เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
29

พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร

35 รุ ง
่ ขึ้นอีกวันหนึ่ งยอห์นกําลังยืนอยูก
่ ับสาวกของท่านสองคน 36 และ

ท่าน มอง ดู พระ เยซู ขณะ ที่ พระองค์ ทรง ดําเนิ น และ กล่าว ว่า “จงดู พระ
เมษโปดกของพระเจ้า� 37 สาวกสองคนนั ้น ได้ยน
ิ ท่านพูด เช่น นี้ เขาจึง
38
ติดตามพระเยซูไป พระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็นเขา
ตามพระองค์ มา จึง ตรัส ถามเขาว่า “ท่านหาอะไร� และเขาทัง้ สองทูล
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พระองค์ ว่า “รับ บี� (ซึ่ง แปลว่า อาจารย์� “ท่านอยู่ ที่ไหน � 39 พระองค์
ตรัส ตอบเขาว่า “มาด ู เถิด � เขาก็ ไปและเห็ นที ่ ซ่ึง พระองค์ ทรงอาศัย
และวัน นั ้น เขาก็ ได้ พัก อยู่ กับ พระองค์ เพราะขณะนั ้น ประมาณสี่ โมงเย็น
แล้ว 40 คนหนึ่ ง ในสองคนที่ ได้ ยิน ยอห์ นพูด และได้ ติ ดตามพระองค์ ไป
นั ้น คื ออ ัน ดรู ว์น้องชายของซี โมนเปโตร 41 แล ้ วอ ัน ดรู ว ์ก็ ไปหาซี โมนพี่
ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้พบพระเมสสิยาห์แล้ว� ซึ่งแปล
ว่าพระคริสต์ 42 อันดรู วจ
์ ึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู และเมื่อพระเยซู ทรง
ทอดพระเนตรเขาแล้ว จึง ตรัสว ่า “ท่านคือ ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เขา
จะเรียกท่านว่าเคฟาส� ซึ่งแปลว่าศิ ลา 43 วันรุ่งขึ้นพระเยซู ตัง้ พระทัย
จะเสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี และพระองค์ ทรงพบฟี ลิป จึง ตรัส กับ เขาว่า
“จงตามเรามา� 44 ฟี ลิ ปมาจากเบธไซดา เมืองของอัน ดรู ว ์และเปโตร
45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่า “เราได้พบพระองค์ผูที
้ ่โมเสสได้
กล ่าวถึง ในพระราชบัญญั ติ และที่ พวกศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวถึง คือ
พระเยซู ชาวนาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถามเขาว่า “สิ ่งด
ี อน
ั ใดจะมาจากนาซาเร็ธ ได้ หรือ � ฟี ลิ ป ตอบเขาว่า “มาด ู เถิด � 47 พระ
เยซู ทอดพระเนตรเห็น นาธานาเอลมาหาพระองค์ จึง ตรัส ถึง เรือ
่ งตัว เขา
48
ว่า “ดู เถิด ชนอิสราเอลแท้ ในตัว เขาไม่ มี อุบาย �
นาธานาเอลทูล
ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์ ได้ อย่างไร � พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “ก่อนที่ ฟี ลิป จะเรียกท่าน เมื่อ ท่านอยู่ ที่ ใต้ ต้น มะเดื่อ นั้ น
เราเห็น ท่าน� 49 นาธานาเอลทูล ตอบพระองค์ ว่า “รับ บี พระองค์ ทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ของชนชาติ อิสราเอล
� 50 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็นท่านอยูใต้
่
ต้นมะเดื่อนั้ น ท่านจึงเชื่อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ ใหญ่กว่าน้ันอ
ีก� 51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย
ว่า ภายหลัง ท่านจะได้ เห ็ นท้ องฟ้า เปิด ออก และเหล่า ทูต สวรรค์ ของ
พระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่ หนื อบุตรมนุษย์�

2
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
วัน ที่ สามมี งานสมรสที่ หมู่ บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และมารดาของ
พระเยซู ก็ อยู่ ที่ นั่น 2 พระเยซู และสาวกของพระองค์ ได้ รับ เชิญ ไปในงาน
นั ้น 3 เมื่อนํ้าองุน
่ หมดแล้ว มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีน้าํ
4
องุน
่ � พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ข้าพเจ้าเกีย
่ วข้องอะไรกับท
่านเล่า เวลาของข้าพเจ้า ยัง ไม่ มาถึง � 5 มารดาของพระองค์ จึง บอก
พวกคนใช้ว่า “ท่านจะสัง่ พวกเจ้าให้ทําสิง่ ใด ก็จงกระทําตามเถิด� 6 มีโอ
่งหินตัง้ อยูที
่ ่นั ่นหกใบตามธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิว จุน้าํ ใบละสี่หา้
7
ถัง พระเยซู ตรัสสัง่ เขาว่า “จงตักนํ้าใส่โอ่งให้เต็มเถิด� และเขาก็ตัก
1
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นํ้าใส่โอ่งเต็มเสมอปาก 8 แล้วพระองค์ตรัสสง
ั ่ เขาว่า “จงตักเอาไปให้เจ้
าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ 9 เมื่อเจ้าภาพชิมน้าํ ที่ กลายเป็นนํ้าองุน
่ แล้ว
และไม่รู ว่
้ ามาจากไหน (แต่ คนใช้ที่ ตักนํ้านั ้ นรู้� เจ้ าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าว
มา 10 และพูดกับเขาว่า “ใครๆเขาก็เอานํ้าองุน
่ อย่างดีมาให้ก่อน และเมื่อ
ได้ด่ ืมกันมากแล้วจึงเอาที่ ไม่สู้ ดีมา แต่ท่านเก็บน้าํ องุน
่ อย่างดีไว้จนถึ งบ
11
ัดนี้ � การอัศจรรย์ครัง้ แรกนี้ พระเยซู ได้ ทรงกระทําที่ บ้านคานาแคว้น
กาลิ ลี และได้ ทรงสําแดงสง่า ราศี ของพระองค์ และสาวกของพระองค์
ก็ได้เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จลงไปยังเมือง
คาเปอรนาอุม พร้อมกับมารดาและน้ องชายและสาวกของพระองค์ และ
อยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

เทศกาลปัส กาของพวกยิว ใกล้ เข ้า มาแล้ว และพระเยซู เสด็จ ขึ้น ไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ในพระวิหารพระองค์ ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ
ขายนกเขา และคนรับ แลกเงิน นั ่ง อยู่ 15 เมื่อ พระองค์ ทรงเอาเชือกทํา
เป็นแส้ พระองค์ทรงไล่คนเหล่านั ้น พร้อมกับแกะและวัวออกไปจากพระ
วิ หาร และทรงเทเงิน ของคนรับ แลกเงิน และควํา่ โต๊ะ 16 และพระองค์
ตรัสแก่บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่านี้ ไปเสีย อย่าทําพระ
นิ เวศของพระบิดาเราให้ เป็ นที ่ ค้าขาย � 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็
ระลึกขึ้นได้ถึงคําที่เขียนไว้ว่า ‘ความร้อนใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์
ได้ท่วมท้นข้าพระองค์� 18 พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจะแสดงหมาย
สําคัญอะไรให้เราเห็น ว่าท่านมีอาํ นาจกระทําการเช่นนี้ ได้� 19 พระเยซูจึง
ตรัสตอบเขาทัง้ หลายว่า “ทําลายวิหารนี้ เสีย แล้วเราจะยกขึ้นในสาม
วัน� 20 พวกยิวจึงทูลว่า “พระวิหารนี้ เขาสร้างถึงสี่สิบหกปีจึงสําเร็จ และ
ท่านจะยกขึ้น ใหม่ ในสามวัน หรือ� 21 แต่ พระวิหารที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น
คือ พระกายของพระองค์ 22 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาจาก
ความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึก ได้ วา่ พระองค์ ได้ ตรัสด ัง นี้
ไว้แก่ เขา และเขาก็ เชื่อ พระคัมภีร แ
์ ละพระดํารัส ที่ พระเยซู ได้ ตรัส แล้ วน
23
ัน
้
เมื่อพระองค์ประทับ ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั ้น
มีคนเป็นอันมากได้เชื่อในพระนามของพระองค์ เมื่อเขาได้เห็นการอัศจร
รย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา 24 แต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่า
นั ้น เพราะพระองค์ ทรงรู จ
้ ักมนุษย์ทุกคน 25 และไม่มีความจําเป็ นที ่จะมี
พยานในเรือ
่ งมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูในมนุ
่
ษย์
13

3
นิ โคเดมัสกับการบังเกิดใหม่
มี ชาย คน หนึ่ ง ใน พวก ฟา ริ สี ชื่อ นิ โค เดมัส เป็น ขุนนาง ของ พวก ยิว
2 ชายผูนี
้ ้ ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า “รับบี พวก
1
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ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ ท่านเป็ นคร ู ที่ มาจากพระเจ้า เพราะไม่ มี ผู้ ใดกระทํา
การอัศจรรย์ ซ่ึง ท่านได้ กระทํา นั ้น ได้ นอกจากว่า พระเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ
เขาด้วย� 3 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า
ผู้ ใดไม่ ได้ บังเกิด ใหม่ ผู้ นั้ น จะเห็น อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ ได้ � 4 นิ
โคเดมัส ทูล พระองค์ ว่า “คนชราแล้ว จะบังเกิด ใหม่ อย่างไรได้ จะเข้ าใน
ครรภ์ มารดาครัง้ ที่ สองและบังเกิด ใหม่ ได้ หรือ � 5 พระเยซู ตรัส ตอบว่า
“เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดไม่ ได้ บังเกิด จากนํ้า และพระ
วิญญาณ ผู้ นั้ น จะ เข้า ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า ไม่ ได้ 6 ซึ่ งบ ัง เกิด
จากเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เนื้ อ หนั ง และซึ่ งบ ัง เกิด จากพระวิญญาณก็ คือ
จิต วิญญาณ 7 อย่า ประหลาดใจที่ เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิด
ใหม่ 8 ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้ น และท่านได้ยน
ิ เสียงลม
นั้ น แต่ ท่านไม่ รู ้ว่า ลมมาจากไหนและไปที่ ไหน คนที ่ บังเกิด จากพระ
วิญญาณก็เป็นอย่างนั้ นทุกคน� 9 นิ โคเดมัสทูลพระองค์ว่า “เหตุการณ์
อย่าง นี้ จะ เป็น ไป อย่างไร ได้� 10 พระ เยซู ตรัส ตอบ เขา ว่า “ท่าน เป็น
อาจารย์ของชนอิสราเอล และยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ หรือ 11 เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า พวกเราพูดสิ่งที่เรารู ้ และเป็นพยานถึงสิ่งที่เรา
ได้ เห็น และท่านหาได้ รบ
ั คํา พยานของเราไม่ 12 ถ้า เราบอกท่านถึง
สิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อ ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ ท่านจะ
เชื่อได้อย่างไร 13 ไม่มีผู้ใดได้ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจาก
สวรรค์ คือบุตรมนุษย์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั้ น 14 โมเสสได้ยกงูข้น
ึ ใน
15
ถิ่นทุรกันดารฉั นใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉั นนั้ น
เพื่อผู้ใดที่
เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนริ น
ั ดร์ 16 เพราะว่าพระเจ้าทรง
รักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทีบั
่ งเกิดมา
เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้ นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 17 เพราะ
ว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง ใช้ พระ บุตร ของ พระองค์ เข ้า มา ใน โลก เพื่อ จะ
พิพากษา โลก แต่ เพื่อ ช่วย โลก ให้ รอด โดย พระ บุตร นั้ น 18 ผู้ ที่ เชื่อ
ใน พระ บุตร ก็ ไม่ ต้อง ถูก พิพากษา ลงโทษ แต่ ผู้ ที่ มิได้ เชื่ อก ็ ต้อง ถูก
พิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้ เชื่อในพระนามพระบุตรองค์
เดียวที่ บังเกิด จากพระเจ้า 19 หลัก ของการพิพากษามี อย่างนี้ คือ
ความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารัก
ความสว่าง เพราะกิจการของเขาชั่ว 20 เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก
็ เกล ียดความสว่าง และไม่ มาถึง ความสว่าง ด้วยกลั วว ่า การกระทํา
ของตนจะถูก ตําหนิ 21 แต่ ผู้ ที่ ประพฤติ ตามความจริ งก ็ มาสู่ ความ
สว่าง เพื่อจะให้การกระทําของตนปรากฏว่า ได้กระทําการนั้ นโดยพึ่ง
พระเจ้า�
คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
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ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ เข้าไปในแคว้น ยู เดี ยก ับ
สาวกของพระองค์ และทรงประทับที่นั่นกับเขา และให้บัพติศมา 23 ยอห์
นก ็ ให้ บัพ ติศ มาอยู่ ที่ อายโนนใกล้ หมู่ บ้านสาลิ มเหมือนกัน เพราะที่ นั ่
นม ี น้ํา มาก และผู้คนก็ พากัน มารับ บัพ ติศ มา 24 เพราะยอห์น ยัง ไม่ ติด
คุก 25 เก ิ ดการโต้ เถียงกัน ขึ้น ระหว่างสาวกของยอห์ นก ับ พวกยิว เรือ
่ ง
26
การชําระ สาวกของยอห์น จึง ไปหายอห์น และพูด ว่า “รับ บี ท่านที่ อยู่
กับ อาจารย์ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ผู้ ที่ อาจารย์ เป็น พยานถึง นั ้น ดู
เถิด ท่านผู้ นั้น ให้ บัพ ติศ มาและคนทัง้ ปวงก็ พากัน ไปหาท่าน� 27 ยอห์น
ตอบว่า “มนุษย์ จะรับ สิง่ ใดไม่ ได้ นอกจากที่ ทรงประทานจากสวรรค์ ให้
เขา 28 ท่านทัง้ หลายเองก็ ได้ เป็น พยานของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า ได้ พูด ว่า
ข้าพเจ้า มิ ใช่ พระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระบัญชาให้ นํา เสด็จ พระองค์
29 ท่านที่ มี เจ้ าสาวนั ่น แหละคือ เจ้า บ่าว แต่ สหายของเจ้า บ่าวที่ ยน
ื ฟัง
เจ้า บ่าว ก็ ชื่นชมยินดี อย่างยิง่ เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงของเจ้า บ่าว ฉะนั ้น ความปี
ติ ยินดี ของข้าพเจ้า จึง เต็ม เปี่ ยมแล้ว 30 พระองค์ ต้องทรงยิง่ ใหญ่ ขึ้น แต่
ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�
22

ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ
พระองค์ ผู้ เสด็จ มา จาก เบื้อง บน ทรง เป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก สิง่ ผู้ ที่
มา จาก โลก ก็ เป็น ฝ่าย โลก และ พูด ตาม อย่าง โลก พระองค์ ผู้ เสด็จ มา
จาก สวรรค์ ทรง เป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก สิง่ 32 พระองค์ ทรง เป็น พยาน ถึง สิง่
ซึ่ง พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น และได้ ยิน แต่ ไม่มี ผู้ ใดรับคํา พยานของ
พระองค์ 33 ผู้ที่ รับคําพยานของพระองค์ ก็ ประทับตราลงว่า พระเจ้าทรง
สัตย์จริง 34 เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานน
ั ้ ทรงกล่าวพระวจนะ
ของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจํากัดแด่
พระองค์ 35 พระบิดาทรงรัก พระบุตรและทรงมอบทุก สิง่ ไว้ ในพระหัตถ์
ของพระองค์ 36 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตร
ก็จะไม่เห็นชีวต
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก
่ ับเขา
31

4
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบว่า พวกฟาริสี ได้ ยิ นว ่า
พระเยซู ทรงมี สาวกและให้ บัพ ติศ มามากกว่า ยอห์น 2 (แม้ว ่า พระเยซู
ไม่ ได้ ทรงให้ บัพ ติศ มาเอง แต่ สาวกของพระองค์ เป็น ผู้ ให้) 3 พระองค์ จึง
เสด็จ ออกจากแคว้น ยู เดีย และกลับ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี อีก 4 พระองค์ จํา
ต้องเสด็จ ผ่านแคว้น สะมาเรีย 5 พระองค์ จึง เสด็จ ไปถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ สิ
คาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรชายของตน
1

หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ

ยอห์น 4:6
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6 บ่อน้า
ํ ของยาโคบอยู่ที่นั่น

พระเยซูทรงดําเนิ นทางมาเหน็ ดเหนื่ อยจึง
ประทับบนขอบบ่อนั ้น เป็นเวลาประมาณเที่ยง 7 มีหญิงชาวสะมาเรียคน
หนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “ขอน้ า
ํ ให้ เราดื่ม บ้าง� 8 (ขณะ
นั ้นสาวกของพระองค์ เข้าไปซื้ออาหารในเมือง� 9 หญิงชาวสะมาเรียทูล
พระองค์ ว่า “ไฉนท่านผู้ เป็น ยิว จึง ขอนํ้า ดื่ม จากดิฉัน ผู้ เป็น หญิง สะมา
เรีย เพราะพวกยิว ไม่ คบหาชาวสะมาเรีย เลย� 10 พระเยซู ตรัส ตอบนาง
ว่า “ถ้าเจ้าได้รูจั
้ กของประทานของพระเจ้า และรูจ
้ ักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า
‘ขอน้ า
ํ ให้เราดื่มบ้าง� เจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั้ น และท่านผู้น้ั นจะให้
นํ้า ประกอบด้วยชีวต
ิ แก่ เจ้า � 11 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ท่าน
ไม่ มี ถัง ตัก และบ่อ นี้ ก็ ลึก ท่านจะได้ น้ํา ประกอบด้วยชี ว ิตน ั ้นมาจากไหน
12 ท่านเป็ น ใหญ่ กว่า ยาโคบบรรพบุรุษ ของเรา ผู้ ได้ ให้บ่อน้า
ํ นี้ แก่ เราหรือ
และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้ รวมทังบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย�
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน
พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ผู้ ใดที่ ด่ ื มน้ า
ํ นี้ จะกระหายอีก 14 แต่ ผู้
ใดที่ ด่ ื มน้ า
ํ ซึ่ง เราจะให้ แก่ เขานั้ น จะไม่ กระหายอีก เลย แต่ นํ้า ซึ่ง เรา
จะให้ เขานั้ น จะบังเกิด เป็น บ่อนํ้า พุ ในตัว เขาพลุ่ง ขึ้น ถึง ชีวิตน ิ รน
ั ดร์�
15 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ขอน้า
ํ นั ้น ให้ดิ ฉั น เถิด เพื่ อด ิ ฉัน จะได้
ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่ � 16 พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไป
เรียกสามีของเจ้ามานี่ เถิด� 17 นางทูลตอบว่า “ดิฉั นไม่มีสามีค่ะ� พระ
เยซูตรัสกับนางว่า “เจ้าพูดถูกแล้วว่า ‘ดิฉั นไม่มีสามี� 18 เพราะเจ้าได้
มี สามี ห้า คนแล้ว และคนที่ เจ้ ามี อยู่ เดีย
๋ วนี้ ก็ ไม่ใช่ สามี ของเจ้า เรื่อง
นี้ เจ้ าพูด จริง� 19 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ดิ ฉั น เห็น จริง แล้ วว
่า ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษ ของพวกเรานมัสการที่ ภู เขานี้
แต่พวกท่านว่าสถานที่ที่ควรนมัสการนั ้นคือกรุ งเยรู ซาเล็ม� 21 พระเยซู
ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด จะมีเวลาหนึ่ งที่พวกเจ้าจะมิได้
ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะทีภู
่ เขานี้ หรือทีกรุ
่ งเยรูซาเล็ม 22 ซึ่งพวก
เจ้า นมัสการนั้ น เจ้า ไม่ รูจ
้ ัก ซึ่ง พวกเรานมัสการเรารู ้จัก เพราะความ
รอดนั้ นเนื่ องมาจากพวกยิว 23 แต่เวลานั้ นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้
ก็ ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ ที่ นม ัส การอย่างถูก ต้อง จะนมัสการพระบิ ดาด
้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่น
นั้ น นมัสการพระองค์ 24 พระเจ้า ทรงเป็น พระวิญญาณ และผู้ ที่ นม
ัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง� 25 นาง
ทูลพระองค์ว่า “ดิฉั นทราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จ
มา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชีแ
้ จงทุกสิง่ แก่เรา� 26 พระเยซู
ตรัส กับ นางว่า “เราที่ พู ดก ับ เจ้า คือ ท่านผู้ นั้ น � 27 ขณะนั ้น สาวกของ
13
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พระองค์ ก็ มาถึง และเขาประหลาดใจที่ พระองค์ ทรงสนทนากับ ผู้ หญิง
แต่ ไม่มีใครถามว่า “พระองค์ ทรงประสงค์ อะไร� หรือ “ทําไมพระองค์ จึง
ทรงสนทนากับ นาง� 28 หญิง นั ้น จึง ทิง้ หม้อ นํ้า ไว้และเข้าไปในเมืองและ
บอกคนทัง้ ปวงว่า 29 “มาดูท่านผู้หน่งึ ที่เล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา
ท่านผู้ นี้ มิใช่ พระคริสต์ หรือ � 30 คนทัง้ หลายจึง พากัน ออกจากเมืองไป
หาพระองค์ 31 ในระหว่างนั ้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า เชิญรับประทานเถิด� 32 แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เรามีอาหาร
รับ ประทานที่ ท่านทั้ง หลายไม่ รู ้ � 33 พวกสาวกจึง ถามกั นว ่า “มี ใคร
เอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือ� 34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหาร
ของเราคือ การกระทํา ตามพระทัย ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา และ
ทําให้งานของพระองค์สําเร็จ 35 ท่านทั้งหลายว่า อีกสีเ่ ดือนจะถึงฤดู
เกย
ี่ วข้าวมิใช่หรือ ดูเถิด เราบอกท่านทั้งหลายว่า เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด
ว่า ทุ่ง นาก็ ขาว ถึง เวลาเกีย
่ วแล้ว 36 คนที ่ เก ย
ี่ วก็ กําลัง ได้ รบ
ั ค่า จ้าง
และกําลัง สํ่า สมพืช ผลไว้ สา
ํ หรับ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ เพื่อ ทั้งคนหว่านและ
คนเกีย
่ วจะชื่นชมยินดีด้วยกัน 37 เพราะในเรื่องนี้ คําที่กล่าวไว้นี้ เป็น
ความจริง คือ ‘คนหนึ่ งหว่านและอีกคนหนึ่ งเกีย
่ ว� 38 เราใช้ท่านทั้ง
หลายไปเกีย
่ วสิ่งทีท
่ ่านมิได้ลงแรงทํา คนอื่นได้ลงแรงทํา และท่านได้
ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมือง
นั ้นได้เชื่อในพระองค์ เพราะคําพยานของหญิงผู้นั ้น ที่วา่ “ท่านเล่าถึงสิง่
สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา�
ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก
ฉะนั ้น เมื่อ ชาวสะมาเรียมาถึง พระองค์ เขาจึง ทูล เชิญ พระองค์ ให้
ประทับอยู่กับเขา และพระองค์ก็ประทับที่นั่นสองวัน 41 และคนอื่นเป็ นอ
ัน มากได้ เชื่อ เพราะพระดํารัส ของพระองค์ 42 เขาเหล่า นั ้น พู ดก ับ หญิง นั ้
นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไปที่เราเชื่อนั ้นมใช่
ิ เพราะคําของเจ้า แต่เพราะเราได้ยน
ิ เอง
และเรารู แน่
้ ว ่า ท่านองค์ นี้ เป็น ผู้ ชว
้
่ ยโลกให้ รอด คือ พระคริสต์� 43 ครัน
ล่วงไปสองวัน พระองค์ ก็ เสด็จออกจากที่ นั่นไปยังแคว้นกาลิ ลี 44 เพราะ
พระเยซู เองทรงเป็น พยานว่า “ศาสดาพยากรณ์ ไม่ ได้ รับ เกียรติ ในบ้าน
เมืองของตน� 45 ฉะนั ้น เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปถึง แคว้น กาลิ ลี ชาวกาลิ ลี
ได้ ต้อนรับ พระองค์ เพราะเขาได้ เห ็ นทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ใน
เทศกาลเลี้ยง ณ กรุงเยรู ซาเล็ม เพราะเขาทัง้ หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยง
นั ้นด้วย
40

ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง

ฉะนั ้น พระเยซู จึง ได้ เสด็จ ไปยัง หมู่บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี อีก อัน เป็
นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้น้ํากลายเป็นนํ้าองุน
่ และที่ เมืองคาเปอรนา
อุ ม มี ขุนนางคนหนึ่ ง บุ ตรชายของท่านป่วยหนั ก 47 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ ข่าว
ว่า พระเยซู ได้ เสด็จ มาจากแคว้น ยู เดีย ไปยัง แคว้น กาลิ ลี แล้ว ท่านจึง ไป
46
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ทูล อ้อนวอนพระองค์ ให้ เสด็จ ลงไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะ
ตายแล้ว 48 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ ท่านก็ จะไม่ เชื่อ � 49 ขุนนางผู้ นั้น ทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ขอเสด็จ ไปก่อนที่ บุ ตรของข้า พระองค์ จะตาย� 50 พระ
เยซู ตรัส กั บท ่า นว่า “กล ับ ไปเถิด บุ ตรชายของท่านจะไม่ ตาย � ท่าน
ก็ เชื่อ พระดํารัส ที่ พระเยซู ตรัส กั บท ่าน จึง ทูล ลาไป 51 ขณะที่ ท่านกลับ
ไป นั ้น พวก ผู้ รับ ใช้ ของ ท่าน ได้ มา พบ และ เรียน ท่าน ว่า “บุ ตร ชาย ของ
ท่านหายแล้ว� 52 ท่านจึง ถามถึง เวลาที่ บุ ตรค่อยทุเลาขึ้น นั ้น และพวก
ผู้ รับ ใช้ ก็ เรียนท่านว่า “ไข้ หายเมื่อ วานนี้ เวลาบ่ายโมง� 53 บิ ดาจึง รู ้วา่
ชัว่ โมงนั ้นเป็นเวลาที่ พระเยซู ได้ ตรัสกับตนว่า “บุ ตรชายของท่านจะไม่
ตาย � และท่านเองก็ เชื่อ พร้อมทัง้ ครัว เรือนของท่านด้วย 54 นี่ เป็นการ
อัศจรรย์ที่ สองซึ่งพระเยซู ทรงกระทํา เมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดีย
ไปยังแคว้นกาลิลี

5
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา
หลัง จากนั ้ นก ็ ถึง เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว และพระเยซู ก็ เสด็จ ขึ้น
ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ใน กรุ ง เย รู ซา เล็ มท ี่ ริม ประตู แกะ มี สระ อยู่ สระ
หนึ่ ง ภาษาฮีบรู เรียกสระนั ้ นว ่า เบธซาธา เป็ นที ่ซ่ึ งม ี ศาลาห้า หลัง 3 ใน
ศาลาเหล่านั ้ นมีคนป่วยเป็ นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอม
แห้ง กําลังคอยนํ้ากระเพื่อม 4 ด้วยมีทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ลงมากวนนํ้าใน
สระนั ้นเป็ นครัง้ คราว เมื่อนํ้ากระเพื่อมนั ้น ผู้ใดก้าวลงไปในนํ้าก่อน ก็ จะ
หายจากโรคที่ เขาเป็น อยู่ นั ้น 5 ที่ นั ่ นม ี ชายคนหนึ่ ง ป่วยมาสามสิบ แปด
ปี แล้ว 6 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรคนนั ้น นอนอยู่ และทรงทราบว่า เขา
ป่วยอยู่อย่างนั ้นนานแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะหาย
โรคหรือ� 7 คนป่วยนั ้น ทูล ตอบพระองค์ ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อ นํ้า กําลัง
กระเพื่อมนั ้น ไม่มี ผู้ ใดที่ จะเอาตัว ข้าพเจ้า ลงไปในสระ และเมื่อ ข้าพเจ้า
กําลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว� 8 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นยก
แคร่ของเจ้าและเดินไปเถิด� 9 ในทันใดนั ้นคนนั ้นก็หายโรค และเขาก็
ยกแคร่ของเขาเดินไป วันนั ้น เป็ นวันสะบาโต 10 ดัง นั ้นพวกยิวจึงพู ดกับ
ชายที่หายโรคนั ้นว่า “วันนี้ เป็ นวันสะบาโต ที่เจ้าแบกแคร่ไปนั ้นก็ผิดพระ
ราชบัญญั ติ � 11 คนนั ้น จึง ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ท่านที่ รก
ั ษาข้าพเจ้า ให้
หายโรคได้สัง่ ข้าพเจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิด� ” 12 เขา
เหล่า นั ้น ถามคนนั ้ นว ่า “คนที ่ สัง่ เจ้า ว่า ‘จงยกแคร่ ของเจ้า แบกเดิน
ไปเถิด� นั ้น เป็น ผู้ ใด � 13 คนที ่ ได้ รับ การรักษาให้ หายโรคนั ้น ไม่ รู ้ ว่า
เป็น ผู้ ใด เพราะพระเยซู เสด็จ หลบไปแล้ว เนื่ องจากขณะนั ้ นม ี คนอยู่ ที่
1
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นั ่น เป็ นอ ัน มาก 14 ภายหลัง พระเยซู ได้ ทรงพบคนนั ้น ในพระวิหารและ
ตรัส กับ เขาว่า “ดู เถิด เจ้ าหายโรคแล้ว อย่า ทําบาปอีก มิ ฉะนั้ น เหตุ
ร้ายกว่า นั้ น จะเกิ ดก ับ เจ้า� 15 ชายคนนั ้ นก ็ ได้ ออกไปและบอกพวกยิ
วว่า ท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั ้นคือพระเยซู 16 เหตุฉะนั ้นพวกยิวจึง
ข่มเหงพระเยซู และแสวงหาโอกาสที่ จะฆ่าพระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
กระทํา เช่น นั ้น ในวัน สะบาโต 17 แต่ พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “พระบิดา
ของเราก็ยง
ั ทรงกระทําการอยู่จนถึงบัดนี้ และเราก็ทําด้วย� 18 เหตุ
ฉะนั ้นพวกยิวยิง่ แสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ มิใช่เพราะพระองค์ล่วง
กฎวัน สะบาโตเท่านั ้น แต่ ยัง ได้ เรียกพระเจ้า ว่า เป็น บิดาของตนด้วย ซึ่ง
เป็นการกระทําตนเสมอกับพระเจ้า 19 ดังนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทําสิ่งใดตามใจไม่
ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทํา เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรง
กระทํา สิ่งนั้ นพระบุตรจึงทรงกระทําด้วย 20 เพราะว่าพระบิดาทรงรัก
พระบุตร และทรงสําแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํา
และพระองค์ จะทรงสําแดงให้ พระบุตรเห็น การที่ ยิ่ง ใหญ่ กว่า น ้ั นอ ีก
เพื่อ ท่านทั้ง หลายจะประหลาดใจ 21 เพราะพระบิดาทรงทําให้ คนที ่
ตายแล้ว ฟื้นขึ้น มาและมี ชี วิต ฉั นใด ถ้า พระบุตรปรารถนาจะกระทํา
ให้ ผู้ ใดมี ชีวิตก ็ จะกระทํา เหมือนกัน ฉั น นั้ น 22 เพราะว่า พระบิ ดาม ิ ได้
ทรงพิพากษาผู้ ใด แต่ พระองค์ ได้ ทรงมอบการพิพากษาทั้ง สิ้น ไว้กับ
พระบุตร 23 เพื่อ คนทั้ง ปวงจะได้ ถวายเกียรติ แด่ พระบุตรเหมือนที่
เขาถวายเกียรติ แด่ พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติ แด่ พระบุตร ผู้นั้ นก็
ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความจริง
แก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคําของเราและเชื่อในพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา ผู้นั้ นก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความ
ตายไปสู่ ชี วิต แล้ว 25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า เวลาที่
กําหนดนั้ น ใกล้ จะถึง แล้ว และบัดนี้ ก็ ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ ที่ ตายแล้ว จะ
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงแห่ง พระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ ที่ ได้ ยิน จะ
มีชีวต
ิ 26 เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉั นใด พระองค์
ก็ได้ ทรงประทานให้ พระบุ ตรม ี ชีวิต ในพระองค์ ฉั น นั้ น 27 และได้ ทรง
ประทานให้ พระบุ ตรม ี สิทธิอํานาจที่จะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์
ทรงเป็นบุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ
อย่า ประหลาดใจในข้อ นี้ เลย เพราะใกล้ จะถึง เวลาที่ บรรดาผู้ ที่
อยู่ ในอุโมงค์ ฝง
ั ศพจะได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ 29 และจะได้
ออกมา คนทั้งหลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวต
ิ และคนทั้งหลายที่
ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสูก
่ ารพิพากษา
28
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บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

เรา จะ ทํา สิ่ง ใด ตาม อําเภอ ใจ ไม่ ได้ เรา ได้ยน
ิ อย่างไร เรา ก็
พิพากษาอย่างนั้ น และการพิพากษาของเราก็ ยุติธรรม เพราะเรามิ
ได้ มุ ่ง ที่ จะทํา ตามใจของเราเอง แต่ ตามพระประสงค์ ของพระบิดา
ผู้ทรงใช้ เรามา 31 ถ้า เราเป็น พยานถึง ตัว เราเอง คํา พยานของเรา
ก็ ไม่ จริง 32 มี อี กผู้ หน ่ง
ึ ที่ เป็น พยานถึง เรา และเรารู ้ วา
่ คํา พยานที่
พระองค์ ทรงเป็น พยานถึง เรานั้ น เป็น ความจริง 33 ท่านทั้ง หลายได้
ใช้คนไปหายอห์น และยอห์นก็ได้ เป็นพยานถึงความจริง 34 เรามิได้
รับคําพยานจากมนุษย์ แต่ทีเรากล่
่
าวสิ่งเหล่านี้ ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลาย
35
รอด
ยอห์น เป็น โคมที่ จุ ดสว่างไสว และท่านทั้ง หลายก็พอใจที่ จะ
ชื่นชมยินดีช่ว
ั ขณะหนึ่ งในความสว่างของยอห์นนั้ น 36 แต่คําพยานที่
เรามีน้ั นยิ่งใหญ่กว่าคําพยานของยอห์น เพราะว่างานที่พระบิดาทรง
มอบให้ เราทําให้ สําเร็จ งานนี้ แหละเรากําลัง ทํา อยู่ เป็น พยานถึง เรา
ว่าพระบิดาทรงใช้เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เอง
ก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเรา ท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยน
ิ พระสุรเสียงของ
พระองค์ และไม่ เคยเห็ นร ู ปร่า งของพระองค์ 38 และท่านทั้ง หลาย
ไม่มีพระดํารัสของพระองค์ อยู่ในตั วท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้
เชื่อ ในพระองค์ ผู้ ที่ พระบิดาทรงใช้ มาน ้น
ั 39 จงค้น ดู ในพระคัมภีร ์
เพราะท่านคิด ว่า ในพระคัมภีร ์ น้ั นม ี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ และพระคัมภีร ์ น้ั น
เป็นพยานถึงเรา 40 แต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวต
ิ
41 เราไม่รบ
ั เกียรติจากมนุษย์ 42 แต่เรารูว
้ า
่ ท่านไม่มีความรักพระเจ้า
ในตัวท่าน 43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลาย
มิได้รับเรา ถ้าผูอ
้ ่น
ื จะมาในนามของเขาเอง ท่านทั้งหลายก็จะรับผูนั
้ ้น
44 ผู้ ที่ ได้ รับ ยศศั กด ์ิ จากกันเอง และมิ ได้ แสวงหายศศั กด ์ิ ซ่ ง
ึ มาจาก
45
พระเจ้า เท่านั้ น ท่านจะเชื่อ ผู้ น้ั น ได้ อย่างไร
อย่า คิด ว่า เราจะฟ้อง
ท่านทั้ง หลายต่อ พระบิดา มี ผู้ ฟ้องท่านแล้ว คือ โมเสส ผู้ ซึ่ง ท่านทั้ง
หลายหวังใจอยู่ 46 ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสส ท่านทั้งหลายก็จะเชื่อ
เรา เพราะโมเสสได้ เข ีย นกล่า วถึง เรา 47 แต่ ถ้า ท่านทั้ง หลายไม่ เชื่อ
เรื่องทีโ่ มเสสเขียนแล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราอย่างไรได้�
30

6
ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ ไปข้ามทะเลกาลิ ลี คือ ทะ
เลทิ เบเรียส 2 คนเป็ นอ ัน มากได้ ตามพระองค์ ไป เพราะเขาเหล่า นั ้น ได้
เห ็ นการอัศ จรรย์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ต่อ บรรดาคนป่วย 3 พระเยซู
เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาและประทั บก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ ที่ นั่น 4 ขณะ
นั ้น ใกล้ จะถึง ปัส กาซึ่ง เป็น เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว แล้ว 5 เมื่อ พระเยซู
1
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ทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรและเห็น คนเป็ นอ ัน มากพากัน มาหา
พระองค์ พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า “เราจะซื้ออาหารทีไ่ หนให้คนเหล่า
นี้ กินได้� 6 พระองค์ตรัสอย่างนั ้นเพื่อจะลองใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรง
ทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงกระทํา ประการใด 7 ฟี ลิ ป ทูล ตอบพระองค์
ว่า “สองร้อยเหรียญเดนาริอั นก ็ ไม่ พอซื้อ อาหารให้ เขากิ นก ัน คนละเล็ก
ละน้ อย� 8 สาวกคนหนึ่ ง ของพระองค์ คื ออ ัน ดรู ว ์ น้องชายของซี โมนเป
โตรทูลพระองค์ว่า 9 “ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่ งมีขนมข้าวบาร์เลย์หา้ ก้อนกับ
ปลาเล็กๆสองตัว แต่เท่านั ้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ � 10 พระเยซูตรั
สว ่า “ให้ คนทั้ง ปวงนั่ ง ลงเถิด� ที่ นั ่ นม ี หญ้า มาก คนเหล่า นั ้น จึง นั ่ง ลง
นั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน 11 แล้วพระเยซู ก็ทรงหยิบขนมปังนั ้น
และเมื่อ ขอบพระคุณ แล้ว ก็ ทรงแจกแก่ พวกสาวก และพวกสาวกแจก
แก่ บรรดาคนที่ นั่งอยู่นั ้น และให้ปลาด้วยตามที่ เขาปรารถนา 12 เมื่อเขา
ทัง้ หลายกิ นอม
ิ่ แล้วพระองค์ ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ ว่า “จงเก็บ
เศษอาหารที่เหลือไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเสียไป� 13 เขาจึงเก็บเศษขนม
ข้าวบาร์เลย์หา้ ก้อนซึ่งเหลือจากที่คนทัง้ หลายได้กินแล้วนน
ั ้ ใส่กระบุงได้
สิ บสองกระบุง เต็ม 14 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ซ่ึง พระเยซู ได้
ทรงกระทํา เขาก็ พู ดก ั นว ่า “แท้ จร ิง ท่านผู้ นี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ นั ้ นที ่
ทรงกําหนดให้เข้ามาในโลก�
พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
เมื่อ พระ เยซู ทรง ทราบ ว่า เขา ทัง้ หลาย จะ มา จับ พระองค์ ไป ตัง้ ให้
เป็นก ษั ตริ ย์ พระองค์ ก็ เสด็จ ไป ที่ ภู เขา อีก แต่ ลําพัง 16 พอ คํ่า ลง เหล่า
สาวกของพระองค์ ก็ได้ลงไปที่ ทะเล 17 แล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองคา
เปอรนาอุม มืด แล้ว แต่ พระเยซู ก็ ยังม ิ ได้ เสด็จ ไปถึง เขา 18 ทะเลก็ กําเริบ
ขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เมื่อเขาทัง้ หลายตี กรรเชียงไปได้ ประมาณห้าหก
กิโลเมตร เขาก็ เห ็ นพระเยซู เสด็จ ดําเนิ น มาบนทะเลใกล้ เรือ เขาต่างก็
ตกใจกลัว 20 แต่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “นี่ เป็น เราเอง อย่า กลัว เลย�
21 ดังนั ้นเขาจึงรับพระองค์ข้น
ึ เรือด้วยความเต็มใจ แลวท
้ ันใดนั ้นเรือกถ
็ ึง
ฝั่ งที่เขาจะไปนั ้น
15

การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ
เมื่อคนที่อยูฝั่่ งข้างโน้ นเห็นว่าไม่มีเรืออ่นที
ื นั
่ ่น เว้นแต่ลําที่
เหล่าสาวกของพระองค์ลงไปเพียงลําเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้เสด็จ
ลงเรือ ลํา นั ้น ไปกับ เหล่า สาวก แต่ เหล่ าสาวกของพระองค์ ไปตามลําพัง
เท่านั ้น 23 (แต่มีเรือลําอื่นมาจากทิเบเรียส ใกล้สถานที่ที่เขาได้กินขนมปัง
หลังจากที่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงขอบพระคุณแล้ว� 24 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อ
ประชาชนเห็ นว ่า พระเยซู และเหล่า สาวกไม่ ได้ อยู่ ที่ นั่น เขาจึง ลงเรือ ไป
และตามหาพระเยซู ที่เมืองคาเปอรนาอุม 25 ครัน
้ เขาได้พบพระองค์ที่ฝั่ ง
ทะเลข้างโน้ น แล้ว เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “รับ บี ท่านมาที่ นี่ เมื่อไร
22 วันรุ ง
่ ขึ้น
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� 26 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า
ท่านทั้งหลายตามหาเรามิใช่เพราะได้เห็นการอัศจรรย์นั้ น แต่เพราะ
ได้กินขนมปังอ่ม
ิ 27 อย่าขวนขวายหาอาหารทีย
่ อ
่ มเสื่อมสูญไป แต่จง
หาอาหารทีดํ
่ ารงอยูถึ
่ งชีวตน
ิ ร
ิ น
ั ดร์ซ่งบ
ึ ต
ุ รมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะ
พระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอํานาจแก่พระบุตรแล้ว�
28 แล้วเขาทัง
้ หลายก็ทูลพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะต้องทําประการ
ใด จึง จะทํางานของพระเจ้า ได้� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “งานของ
พระเจ้านั้ นคือการที่ท่านเชื่อในท่านที่พระองค์ ทรงใช้มาน้น
ั � 30 เขา
ทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านจะกระทํา หมายสําคัญ อะไร
เพื่อ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะเห็น และเชื่อ ในท่าน ท่านจะกระทํา การอะไรบ้าง
31 บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง
้ หลายได้ กิน มานาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น ตาม
ที่ มี คํา เขียนไว้ว่า ‘ท่านได้ ให้ เขากิน อาหารจากสวรรค์� ” 32 พระเยซู จึง
ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทั้งหลายว่า มิใช่โมเสสที่ให้
อาหารจากสวรรค์น้ั นแก่ท่าน แต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้
ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลาย 33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้า
นั้ น คือ ท่านที่ ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวต
ิ ให้ แก่ โลก � 34 เขา
ทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้อาหารนั ้นแก่ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเสมอไปเถิด� 35 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราเป็น อาหารแห่ง
ชีวต
ิ ผู้ ที่ มาหาเราจะไม่ หิ วอ ีก และผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะไม่ กระหายอีก
เลย 36 แต่ เราได้ บอกท่านทั้ง หลายแล้ วว ่า ท่านได้ เห ็น เราแล้ว แต่ ก็
ไม่ เชื่อ 37 สารพัด ที่ พระบิดาทรงประทานแก่ เราจะมาสู่ เรา และผู้ ที่
มาหาเรา เราก็ จะไม่ ท้ิง เขาเลย 38 เพราะว่า เราได้ ลงมาจากสวรรค์
มิใช่ เพื่อ กระทํา ตามความประสงค์ ของเราเอง แต่ เพื่อ กระทํา ตามพ
ระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 39 และพระประสงค์ของพระ
บิดาผู้ทรงใช้ เรามานั้ น ก็ คือ ให้ เรารักษาบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรง
มอบ ไว้ กับ เรา มิ ให้ หาย ไป สัก คน เดียว แต่ ให้ ฟื้น ขึ้น มา ในวั นที ่ สุด
40 เพราะนี่ แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั้ น ที่จะให้ทุก
คนที่เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้
41
ผู้นั้ นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย�
พวกยิวจึงบ่นพึมพํากันเรือ
่ งพระองค์
เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้
หลายว่า “คนนี้ เป็น เยซู ลูกชายของโยเซฟมิ ใช่ หรือ พ่อ แม่ ของเขาเราก็
รู จ
้ ัก เหตุใดคนนี้ จึงพูดว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์� ” 43 พระเยซูจึงตรัส
ตอบเขาเหล่านั ้ นว่า “อย่าบ่นกันเลย 44 ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจาก
พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนําให้เขามา และเราจะให้ผู้นั้ นฟื้น
ขึ้น มาในวัน สุดท้าย 45 มี คํา เขียนไว้ ในคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ทุ
กคนจะเรียนรู ้จากพระเจ้า� เหตุ ฉะนั้ น ทุก คนที่ ได้ ยิน ได้ ฟัง และได้
เรียนรูจากพระบิ
้
ดาก็มาถึงเรา 46 ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดา นอกจาก
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ท่านทีม
่ าจากพระเจ้า ท่านนั้ นแหละได้เห็นพระบิดาแล้ว 47 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราก็ มี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ 48 เรา
49
เป็น อาหารแห่ง ชี วิตน้น
ั
บรรพบุรุษ ของท่านทั้ง หลายได้ กิน มานา
ในถิ่น ทุ รก ัน ดารและสิ้น ชีวต
ิ 50 แต่ นี่ เป็น อาหารที่ ลงมาจากสวรรค์
เพื่อ ให้ ผู้ ที่ ได้ กิน แล้ว ไม่ ตาย 51 เราเป็น อาหารที่ ธา
ํ รงชีวต
ิ ซึ่ง ลงมา
จากสวรรค์ ถ้า ผู้ ใดกิน อาหารนี้ ผู้ นั้ น จะมี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ และอาหารที่
เราจะให้เพื่อเป็นชีวต
ิ ของโลกนั้ นก็คือเนื้ อของเรา� 52 แล้วพวกยิวก
็ ทุ ่ม เถียงกั นว ่า “ผู้ นี้ จะเอาเนื้ อ ของเขาให้ เรากิน ได้ อย่างไร � 53 พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กิน
เนื้ อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน 54 ผูที
้ กิ
่ น
เนื้ อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั้ นฟื้นขึ้นมา
ในวัน สุดท้าย 55 เพราะว่า เนื้ อ ของเราเป็น อาหารแท้ และโลหิต ของ
เราก็ เป็น ของดื่ม แท้ 56 ผู้ ที่ กิน เนื้ อ และดื่ม โลหิต ของเรา ผู้ นั้ นก ็ อยู่
ในเราและเราอยูใ่ นเขา 57 พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ได้ทรงใช้เรา
มาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาน้น
ั ฉั นใด ผู้ที่กินเรา ผู้นั้ นก็จะมีชีวิต
เพราะเราฉั นนั้ น 58 นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือน
กับมานาที่พวกบรรพบุรุษของท่านได้กินและสิ้นชีวต
ิ ผู้ที่กินอาหารนี้
59
จะมี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์�
คํา เหล่า นี้ พระองค์ ได้ ตรัส ในธรรมศาลา ขณะที่
พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอรนาอุม
พวกสาวกไม่เข้าใจคําสัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
ดัง นั ้น เมื่อ เหล่า สาวกของพระองค์ หลายคนได้ ฟัง เช่น นั ้ นก ็ พูด ว่า
“ถ้อยคํา เหล่า นี้ ยากนั ก ใครจะฟังได้� 61 เมื่อ พระเยซู ทรงทราบเองว่า
เหล่า สาวกของพระองค์ บ่นถึง เรือ
่ งนั ้น พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เรื่อง
นี้ ทําให้ ท่านทั้ง หลายลําบากใจหรือ 62 ถ้า ท่านจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์
เสด็จ ขึ้น ไป ยัง ที่ ที่ ท่าน อยู่ แต่ ก่อน นั้ น ท่าน จะ ว่า อย่างไร 63 จิ ต
วิญญาณเป็ นที ่ ให้ มี ชว
ิ ส่วนเนื้ อ หนั ง ไม่ มี ประโยชน์ อัน ใด ถ้อยคํา
ี ต
ซึ่ง เรา ได้ กล ่า วกั บท ่า นทั้ง หลาย นั้ น เป็น จิต วิญญาณ และ เป็น ชีวต
ิ
64 แต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อ� เพราะพระเยซู ทรงทราบแต่แรก
ว่า ผู้ ใดไม่ เชื่อ และเป็น ผู้ ใดที่ จะทรยศพระองค์ 65 และพระองค์ ตรัสว ่า
“เหตุ ฉะนั้ น เราจึง ได้ บอกท่านทั้ง หลายว่า ‘ไม่มี ผู้ ใดจะมาถึง เราได้
นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรดประทานให้ ผู้ นั้ น � ” 66 ตัง้ แต่
นั ้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป
60

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร
พระเยซู ตรัส กับ สิบ สองคนนั ้ นว ่า “ท่านทั้ง หลายก็ จะจากเราไป
ด้วย หรือ� 68 ซี โม นเป โตร ทูล ตอบ พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวก
ข้า พระองค์ จะจากไปหาผู้ ใดเล่า พระองค์ มี ถ้อยคํา ซึ่ง ให้ มี ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์
67
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69 และข้าพระองค์ ทัง
้ หลายก็เชื่อและแน่ ใจแล้วว่า

พระองค์ทรงเป็นพระ
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงดํารงพระชนม์� 70 พระเยซู ตรัส ตอบ
เขาว่า “เราเลือกพวกท่านสิบ สองคนมิ ใช่ หรือ และคนหนึ่ ง ในพวก
ท่านเป็น มารร้าย� 71 พระองค์ ทรงหมายถึง ยู ดาสอิส คาริโอทบุตรชาย
ซีโมน เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ จะทรยศพระองค์ คือคนหนึ่ งในอัครสาวกสิบ
สองคน

7

การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระเยซูก็ได้เสด็จไปในแคว้นกาลิลี ด้วยว่า

พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสที่
จะฆ่าพระองค์ 2 ขณะนั ้นใกล้จะถึงเทศกาลอยูเ่ พิงของพวกยิวแล้ว 3 พวก
น้ องๆของพระองค์ จึง ทูล พระองค์ ว่า “จงออกจากที่ นี่ ไปยัง แคว้น ยู เดีย
เพื่อ เหล่า สาวกของท่านจะได้ เห ็ นก ิ จการที่ ท่านกระทํา 4 เพราะว่า ไม่ มี ผู้
ใดทําสิง่ ใดลับๆ เมื่อผู้นั้นเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้าท่านกระทําการเหล่า
นี้ ก็ จงสําแดงตัว ให้ ปรากฏแก่ โลกเถิด� 5 แม้ พวกน้ องๆของพระองค์ ก็
มิได้เชื่อในพระองค์ 6 พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ยังไม่ถึงเวลาของเรา
แต่ เวลาของพวกท่านมี อยู่ เสมอ 7 โลกจะเกลียดชัง พวกท่านไม่ ได้
แต่ โลกเกลียดชัง เรา เพราะเราเป็น พยานว่าการงานของโลกนั้ น ชั่ว
8 พวกท่านจงขึ้น ไปในเทศกาลนั้ น เถิด เราจะยัง ไม่ ข้ น
ึ ไปในเทศกาล
นั้ น เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของเรา� 9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้น
แก่เขาแล้ว พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลี
พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ
แต่ เมื่อ พวกน้ องๆของพระองค์ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น แล้ว พระองค์
ก็ เสด็จ ตามขึ้น ไปด้วย แต่ ไปอย่างลับๆ ไม่ เปิด เผย 11 พวกยิว จึง มองหา
พระองค์ ในเทศกาลนั ้น และถามว่า “คนนั ้น อยู่ ที่ไหน � 12 และประชาชน
ก็ ซุบ ซิ บก ัน ถึง พระองค์ เป็น อัน มาก บางคนว่า “เขาเป็น คนดี� คนอื่นๆ
ว่า “มิใช่ แต่เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก� 13 แต่ไม่มีผู้ใดอาจพูดถึง
พระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว
10

พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง

14 ครัน
้ ถึงวันกลางเทศกาลนั ้น

พระเยซูได้เสด็จขึ้นไปในพระวิหารและ
ทรงสัง่ สอน
พวกยิว คิด ประหลาดใจและพูด ว่า “คนนี้ จะรู ้ ข้อความ
เหล่านี้ ได้ อย่างไร ในเมื่อไม่ เคยเรียนเลย� 16 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า
“คํา สอนของเราไม่ ใช่ ของเราเอง แต่ เป็น ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรา
มา 17 ถ้า ผู้ ใดตั้งใจประพฤติ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ นั้ นก ็
จะรู ้วา
่ คํา สอนนั้ น มาจากพระเจ้า หรือ ว่า เราพูด ตามใจชอบของเรา
18
เอง
ผู้ ใดที่ พู ดตามใจชอบของตนเอง ผู้ นั้ น ย่อมแสวงหาเกียรติ
15

ยอห์น 7:19
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สําหรับ ตนเอง แต่ ผู้ ที่ แสวงหา เกียรติ ให้ พระองค์ ผู้ ทรง ใช้ ตน มา ผู้
นั้ น แหละเป็น คนจริง ไม่มี อธรรมอยู่ ในเขาเลย 19 โมเสสได้ ให้ พระ
ราชบัญญัติแก่ท่านทั้งหลายมิใช่หรือ และไม่มีผู้ใดในพวกท่านรักษา
พระราชบัญญัติ นั้ น ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราทําไม� 20 คน
เหล่า นั ้น ตอบว่า “ท่านมี ผี สิ งอยู่ ใครเล่า หาโอกาสจะฆ่า ท่าน� 21 พระ
เยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เราได้ ทํา สิ่ง หนึ่ ง และท่านทั้ง หลายประหลาดใจ
22 โมเสสได้ ให้ ท่านทั้ง หลายเข้า สุ หน ัต (มิใช่ ได้ มาจากโมเสส แต่ มา
จากบรรพบุรุษ� และในวันสะบาโตท่านทั้งหลายก็ยง
ั ให้คนเข้าสุหนัต
23 ถ้า ในวัน สะบาโตคนยัง เข้า สุ หน ัต เพื่ อม ิ ให้ ละเมิด พระราชบัญญั ติ
ของโมเสสแล้ว ท่านทั้ง หลายจะโกรธเรา เพราะเราทําให้ ชายผู้ หน่ง
ึ
หายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตหรือ 24 อย่าตัดสินตามทีเห
่ น
็ ภายนอก
แต่ จงตัดสิน ตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะฉะนั ้น ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม
บางคนจึง พูด ว่า “คนนี้ มิใช่ หรือ ที่ เขาหาโอกาสจะฆ่า เสีย 26 แต่ ดู เถิด
ท่าน กําลัง พู ดอย ่า งกล้า หาญและเขาทัง้ หลายก็ ไม่ ได้ ว่า อะไรท่านเลย
พวกขุนนางรู แน่
้ แล ้ว หรือ ว่า คนนี้ เป็น พระคริสต์ แท้ 27 แต่ เรารู ว
้ า่ คนนี้
มาจากไหน แต่ เมื่อ พระคริสต์ เสด็จ มานั ้น จะไม่ มี ผู้ ใดรู เ้ ลยว่า พระองค์
มาจากไหน� 28 ดัง นั ้น พระเยซู จึง ทรงประกาศขณะที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ ใน
พระวิหารว่า “ท่านทั้งหลายรูจ
้ ักเรา และรู ว
้ า
่ เรามาจากไหน แต่ เรามิ
ได้ มาตามลําพัง เราเอง แต่ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามานั้ น ทรงสัตย์ จริง
แต่ ท่านทั้ง หลายไม่ รู ้ จัก พระองค์ 29 แต่ เรารูจ
้ ัก พระองค์ เพราะเรา
มาจากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงใช้ เรามา� 30 เขาทัง้ หลายจึง หา
โอกาสที่ จะจับ พระองค์ แต่ ไม่มี ผู้ ใดยื่ นม ือ แตะต้องพระองค์ เพราะยัง
ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมี หลายคนในหมู่ ประชาชนนั ้น ได้
เชื่อ ในพระองค์ และพูด ว่า “เมื่อ พระคริสต์ เสด็จ มานั ้น พระองค์ จะทรง
กระทํา อัศจรรย์มากยิง่ กว่า ที่ ผู้ นี้ ได้ กระทํา หรือ� 32 เมื่อ พวกฟาริสี ได้ ยิน
ประชาชนซุบซิบกันเรือ
่ งพระองค์อย่างนั ้น พวกฟาริสีกับพวกปุโรหิตใหญ่
จึง ได้ ใช้ เจ้า หน้าที่ ไปจับ พระองค์ 33 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า
“เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายอีกหน่ อยหนึ่ ง แล้วจะกลับไปหาพระองค์
ผูทรงใช้
้
เรามา 34 ท่านทั้งหลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา และที่
ซึ่งเราอยูน
่ ้ั นท่านจะไปไม่ได้� 35 พวกยิวจึงพูดกันว่า “คนนี้ จะไปไหน ที่
เราจะหาเขาไม่พบ เขาจะไปหาคนที่ กระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่ พวกต่าง
ชาติ และสัง่ สอนพวกต่างชาติ หรือ 36 เขาหมายความว่า อย่างไรที่ พูด ว่า
‘ท่านทั้ง หลายจะแสวงหาเราแต่ จะไม่ พบเรา� และ ‘ที่ ซึ่ง เราอยู่ น้ั น
ท่านจะไปไม่ได้� ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ
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ในวัน สุดท้ายของเทศกาลซึ่ง เป็ นว ัน ใหญ่ นั ้น พระเยซู ทรงยืน และ
ประกาศว่า “ถ้า ผู้ ใดกระหาย ผู้ นั้ น จงมาหาเราและดื่ม 38 ผู้ ที่ เชื่อ ใน
เรา ตามที่ พระคัมภีร ์ ได้ กล ่าวไว้ แล ้ วว ่า ‘แม่น ้ า
ํ ที่ มีน ้ า
ํ ประกอบด้วย
ชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้ น� ” 39 (สิ่งที่พระองค์ตรัสนัน
้ หมาย
ถึง พระวิญญาณซึ่ง ผู้ ที่ เชื่อ ในพระองค์ จะได้ รับ เหตุ ว่าย ัง ไม่ ได้ ประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยงม
ั ิได้รับสง่าราศี�
37

เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู

หลายคนจึงพูดว่า “แท้จริง ท่านผู้นี้ เป็น
ศาสดาพยากรณ์ นั ้น � 41 คนอื่นๆก็ พูด ว่า “ท่านผู้ นี้ เป็น พระคริสต์� แต่
บางคนพูดว่า “พระคริสต์ จะมาจากกาลิ ลีหรือ 42 พระคัมภีรกล
์ ่าวไว้มิใช่
หรือ ว่า พระคริสต์ จะมาจากเชื้อ สายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเล
เฮมซึ่งดาวิดเคยอยู่นั ้น� 43 เหตุฉะนั ้นประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยก
กันในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับพระองค์ แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะ
ต้องพระองค์ เลย 45 เจ้าหน้าที่ จึงกลับไปหาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟา
ริสี และพวกนั ้นกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ว่า “ทําไมเจ้า จึงไม่ จับเขามา� 46 เจ้า
หน้าที่ตอบว่า “ไม่เคยมีผูใดพู
้
ดเหมือนคนนั ้นเลย� 47 พวกฟาริสีตอบเขา
ว่า “พวกเจ้า ถูก หลอกไปด้วยแล้ว หรือ 48 มี ผู้ ใดในพวกขุนนางหรือ พวก
ฟาริสี เชื่อ ในผู้ นั้น หรือ 49 แต่ ประชาชนหมู่ นี้ ที่ ไม่รู พระราชบั
้
ญญัติ ก็ ต้อง
50
ถูก สาปแช่ง อยู่ แล้ว � นิ โคเดมัส (ผู้ ที่ ได้ มาหาพระเยซู ในเวลากลาง
คืนนั ้น และเป็นคนหนึ่ งในพวกเขา� ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า 51 “พระราช
บัญญัติ ของเราตัดสิน คนใดโดยที่ ยงั ไม่ ได้ ฟัง เขาก่อน และรู ว
้ า่ เขาได้ ทํา
52
อะไรบ้างหรือ� เขาทัง้ หลายตอบนิ โคเดมัสว่า “ท่านมาจากกาลิ ลีด้วย
หรือ จงค้นหาดูเถิด เพราะว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์ เกิดขึ้นมาจากกาลิลี�
53 ต่างคนต่างกลับไปบ้านของตน
40 เมื่อประชาชนได้ ฟังดังนั ้น

8
หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี

แต่ พระ เยซู เสด็จ ไป ยัง ภูเขา มะกอก เทศ 2 ใน ตอน เช้า ตรู ่ พระองค์
เสด็จเข้าในพระวิหารอีก และคนทัง้ หลายพากันมาหาพระองค์ พระองค์
ก็ ประทั บน ง
ั ่ และสัง่ สอนเขา 3 พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ได้ พาผู้
หญิง คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ หญิง ผู้ นี้ ถู กจับ ฐานล่วงประเวณี และเมื่อ
เขาให้หญิงผู้นี้ ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน 4 เขาทูลพระองค์ ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า หญิง คนนี้ ถู กจับ เมื่อ กําลัง ล่วงประเวณี อยู่ 5 ในพระราชบัญญั ติ
นั ้นโมเสสสัง่ ให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรใน
เรือ
่ งนี้ � 6 เขาพูดอย่างนี้ เพื่อทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์
แต่ พระเยซู ทรงน้ อมพระกายลงเอานิว
้ พระหัตถ์ เขียนที่ ดิน เหมือนดัง่ ว่า
1
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พระองค์ ไม่ ได้ ยิน พวกเขาเลย 7 และเมื่อ พวกเขายัง ทูล ถามพระองค์ อยู่
เรือ
่ ยๆ พระองค์ ก็ ทรงลุก ขึ้น และตรัส กับ เขาว่า “ผู้ ใดในพวกท่านที่ ไม่มี
บาป ก็ ให้ ผู้ นั้ น เอาหิน ขว้างเขาก่อน� 8 แล ้ว พระองค์ ก็ ทรงน้ อมพระ
กายลงและเอานิว
ิ
้ พระหัตถ์ เข ีย นที่ ดิ นอ ีก 9 และเมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ดัง นั ้น จึง รู ส
้ ํานึ ก โดยใจวินิจฉั ย ผิด ชอบ เขาทัง้ หลายจึง ออกไปที ละคนๆ
เริม
่ จากคนเฒ่าคนแก่ จนหมด เหลือแต่ พระเยซู ตามลําพังกับหญิงที่ ยงั
ยืนอยู่ที่ นั ้น 10 เมื่อพระเยซู ทรงลุกขึ้นแล้ว และมิได้ ทอดพระเนตรเห็นผู้
ใด เห็นแต่หญิงผู้นั ้น พระองค์ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาที่ฟ้อง
เจ้าไปไหนหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ� 11 นางนั ้นทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า ไม่มี ผู้ ใดเลย� และพระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เราก็ไม่ เอาโทษเจ้า
เหมือนกัน จงไปเถิด และอย่าทําบาปอีก�
พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)

อี กครัง้ หนึ่ ง พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราเป็น ความสว่าง
ของโลก ผูที
้ ตามเรามาจะไม่
่
เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่ง
13
ชีวต
ิ � พวกฟาริสีจึงกล่าวกับพระองค์ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเอง
คําพยานของท่านไม่เป็นความจริง� 14 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “แม้เรา
เป็น พยานให้ แก่ ตัว เราเอง คํา พยานของเราก็ เป็น ความจริง เพราะ
เรารูว
้ า
่ เรามาจากไหนและจะไปที่ไหน แต่พวกท่านไม่รูว่
้ าเรามาจาก
15
ไหนและจะไปที่ไหน
ท่านทั้งหลายย่อมพิพากษาตามเนื้ อหนั ง เรา
มิได้พิพากษาผู้ใด 16 แต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของ
เราก็ถูกต้อง เพราะเรามิได้พิพากษาโดยลําพัง แต่เราพิพากษาร่วม
กับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคําเขียน
ไว้ว่า ‘คําพยานของสองคนก็เป็นความจริง� 18 เราเป็นพยานให้แก่
ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เรา� 19 เหตุ
ฉะนั ้น เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “พระบิดาของท่านอยู่ ที่ไหน � พระเยซู ตรัส
ตอบว่า “ตัวเราก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทั้งหลายไม่รูจ
้ ัก ถ้าท่าน
รูจ
้ ัก เรา ท่านก็จะรูจ
้ ัก พระบิดาของเราด้วย� 20 พระเยซู ตรัส คํา เหล่า
นี้ ที่ คลัง เงิน เมื่อ กําลัง ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิ หาร แต่ ไม่มี ผู้ ใดจั บก ุม
พระองค์ เพราะว่า ยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 21 พระเยซู จึง ตรัส
กับเขาอีกว่า “เราจะจากไป และท่านทั้งหลายจะแสวงหาเรา และจะ
ตายในการบาปของท่าน ที่ ซึ่ง เราจะไปนั้ น ท่านทั้ง หลายจะไปไม่ ได้ �
22 พวกยิว จึง พู ดก ั นว ่า “เขาจะฆ่า ตัว ตายหรือ เพราะเขาพูด ว่า ‘ที่ซึ่ง เรา
จะไปนั้ น ท่านทั้ง หลายจะไปไม่ ได้ � ” 23 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ท่าน
ทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เรา
ไม่ได้เป็นของโลกนี้ 24 เราจึงบอกท่านทั้งหลายว่า ท่านจะตายในการ
บาปของท่าน เพราะว่า ถ้า ท่านมิ ได้ เชื่อ ว่า เราเป็น ผู้ นั้ น ท่านจะต้อง
ตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึง ถามพระองค์ ว่า “ท่านคือ ใครเล่า�
12
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พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราเป็น ดัง ที่ เราได้ บอกท่านทั้ง หลายแต่ แรก
นั้ น 26 เราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่าน แต่พระองค์
ผู้ ทรงใช้ เรามานั้ น ทรงเป็น สัตย์ จริง และสิ่ง ที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์
27
เรากล่าวแก่ โลก �
เขาทัง้ หลายไม่ เข ้า ใจว่า พระองค์ ตรัส กับ เขาถึง
เรือ
่ งพระบิดา 28 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านทั้ง หลายจะได้ ยก
บุตรมนุษย์ ข้น
ึ ไว้ แล้ว เมื่อ นั้ น ท่านก็ จะรู ้ วา
่ เราคือ ผู้ นั้ น และรู ้ วา
่ เรา
มิ ได้ ทํา สิ่ง ใดตามใจชอบ แต่ พระบิดาของเราได้ ทรงสอนเราอย่างไร
เราจึงกล่าวอย่างนั้ น 29 และพระองค์ผูทรงใช้
้
เรามาก็ทรงสถิตอยูก
่ ับ
เรา พระบิ ดาม ิ ได้ ทรงทิ้ง เราไว้ ตามลําพัง เพราะว่า เราทํา ตามชอบ
พระทัยพระองค์เสมอ� 30 เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ ก็มีคนเป็นอันมากเชื่อ
ในพระองค์ 31 พระเยซู จึง ตรัส กับ พวกยิ วท ี่ เชื่อ ในพระองค์ แล ้ วว ่า “ถ้า
ท่านทั้ง หลายดํารงอยู่ ในคํา ของเรา ท่านก็ เป็น สาวกของเราอย่าง
แท้ จริง 32 และท่านทั้ง หลายจะรูจ
้ ัก ความจริง และความจริง นั้ น จะ
ทําให้ ท่านทั้ง หลายเป็น ไทย� 33 เขาทัง้ หลายทูล ตอบพระองค์ ว่า “เรา
สืบ เชื้อ สายมาจากอับ ราฮัม และไม่ เคยเป็น ทาสใครเลย เหตุ ไฉนท่านจึง
กล่าวว่า ‘ท่านทั้งหลายจะเป็นไทย� ” 34 พระเยซู ตรัสตอบเขาทัง้ หลาย
ว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ใดที่ ทําบาปก็ เป็น ทาสของบาป
35 ทาสนั้ นม ิ ได้ อยู่ ในครัว เรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู่ ตลอด
ไป 36 เหตุ ฉะนั้ น ถ้า พระบุตรจะทรงกระทํา ให้ ท่านทั้ง หลายเป็น ไทย
ท่านก็ จะเป็น ไทยจริงๆ 37 เรารู ้วา
่ ท่านทั้ง หลายเป็น เชื้อ สายของอับ
ราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสทีจ
่ ะฆ่าเราเสีย เพราะคําของเราไม่มีโอกาส
เข้าสู่ใจของท่าน 38 เราพูดสิ่งที่เราได้เห็นจากพระบิดาของเรา และ
ท่านทํา สิ่ง ที่ ท่านได้ เห ็น จากพ่อ ของท่าน� 39 เขาทัง้ หลายจึง ทูล ตอบ
พระองค์ ว่า “อับ ราฮัม เป็น บิดาของเรา� พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า
“ถ้า ท่านทั้ง หลายเป็น บุตรของอับ ราฮัม แล้ว ท่านก็ จะทํา สิ่ง ที่ อบ
ั รา
40
ฮัม ได้ กระทํา
แต่ บัดนี้ ท่านทั้ง หลายหาโอกาสที่ จะฆ่า เรา ซึ่ง เป็น
ผู้ที่ได้ บอกท่านถึงความจริงที่เราได้ยน
ิ มาจากพระเจ้า อับราฮัมมิได้
กระทํา อย่างนี้ 41 ท่านทั้งหลายย่อมทํา สิ่งที่พ่อของท่านทํา� เขาจึง
ทูลพระองค์ว่า “เรามิได้เกิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียว
คือ พระเจ้า� 42 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พระเจ้า เป็น พระบิดาของ
ท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่ แล้ว เรา
มิ ได้ มาตามใจชอบของเราเอง แต่ พระองค์ นั้ น ทรงใช้ เรามา 43 เหตุ
ไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคําทีเ่ ราพูด นั่ นเป็นเพราะท่านทนฟังคําของ
เราไม่ได้ 44 ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่าน
ใคร่จะทํา ตามความปรารถนาของพ่อ ท่าน มัน เป็น ฆาตกรตั้งแต่ เดิม
มา และมิ ได้ ตั้ง อยู่ ในความจริง เพราะความจริงม ิ ได้ อยู่ ในมัน เมื่ อม
ันพู ดม ุ สาม ั นก ็ พู ดตามสันดานของมัน เอง เพราะมัน เป็น ผู้ มุสา และ
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เป็น พ่อ ของการมุสา 45 แต่ ท่านทั้ง หลายมิ ได้ เชื่อ เรา เพราะเราพูด
ความจริง 46 มี ผู้ ใดในพวกท่านหรือ ที่ ชี้ให้ เห ็ นว ่า เราได้ ทําบาป และ
ถ้า เราพูด ความจริง ทําไมท่านจึง ไม่ เชื่อ เรา 47 ผู้ ที่ มาจากพระเจ้า ก็
ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้า เหตุฉะนั้ นท่านจึงไม่ฟัง เพราะท่านทั้ง
หลายมิได้มาจากพระเจ้า� 48 พวกยิวจึงทูลตอบพระองค์ว่า “ที่เราพูด
ว่า ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั ้น ไม่จริงหรือ� 49 พระเยซูตรัสตอบ
ว่า “เราไม่มีผีสง
ิ แต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเรา และ
ท่านลบหลู่ เกียรติ เรา 50 เรามิ ได้ แสวงหาเกียรติ ของเราเอง แต่ มี ผู้
หาให้ และพระองค์น้ั นจะทรงพิพากษา 51 เราบอกความจริงแก่ท่าน
ว่า ถ้าผูใ้ ดรักษาคําของเรา ผูนั
้ ้ นจะไม่ประสบความตายเลย� 52 พวก
ยิว จึง ทูล พระองค์ ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้ วว ่า ท่านมี ผี สิง อับ ราฮัม และพวก
ศาสดาพยากรณ์ ก็ตายแล้ว และท่านพูดว่า ‘ถ้าผู้ใดรักษาคําของเรา ผู้
นั้ นจะไม่ชิมความตายเลย� 53 ท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราที่
ตายไปแล้วหรือ พวกศาสดาพยากรณ์ นั้นกต
็ ายไปแล้วด้วย ท่านอวดอ้าง
ว่าท่านเป็นผูใ้ ดเล่า� 54 พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเรา
เอง เกียรติ ของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ ผู้ทรงให้เกียรติ แก่ เรา
นั้ น คือ พระบิดาของเรา ผู้ ซึ่ง พวกท่านกล่าวว่า เป็น พระเจ้า ของพวก
ท่าน 55 ท่านไม่ รู ้ จัก พระองค์ แต่ เรารูจ
้ ัก พระองค์ และถ้า เรากล่าว
ว่า เราไม่ รู ้ จัก พระองค์ เราก็ เป็น คนมุสาเหมือ นกั บท ่าน แต่ เรารูจ
้ ัก
56
พระองค์ และรักษาพระดํารัสของพระองค์
อับราฮัมบิดาของท่าน
ชื่นชมยินดี ที่จะได้ เห็นวันของเรา และท่านก็ได้ เห็นแล้ว และมีความ
ยินดี � 57 พวกยิ วก ็ ทูล พระองค์ ว่า “ท่านอายุ ยงั ไม่ ถึง ห้า สิบ ปี และท่าน
เคยเห็นอับราฮัมหรือ� 58 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ก่อนอับ ราฮัม บังเกิด มานั้ น เราเป็น� 59 คนเหล่า นั ้น จึง หยิ บก
้อนหิน จะขว้างพระองค์ แต่ พระเยซู ทรงหลบและเสด็จ ออกไปจากพระวิ
หาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่านั ้น

9

ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด
1 เมื่อ พระเยซู เสด็จ ดําเนิ น ไปนั ้น พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น ชายคน
หนึ่ ง ตาบอดแต่ กําเนิ ด 2 และพวกสาวกของพระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ ทํา ผิด บาป ชายคนนี้ หรือบ ิ ดามารดาของเขา
เขาจึง เกิด มาตาบอด� 3 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “มิใช่ ชายคนนี้ หรือบ ิ ดา
มารดาของเขาได้ ทําบาป แต่ เพื่อ ให้ พระราชกิจ ของพระเจ้า ปรากฏ
ในตัว เขา 4 เราต้องกระทํา พระราชกิจ ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา
เมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผูใดทํ
้
างานได้ 5 ตราบใดทีเรายั
่
งอยู่
6
ในโลก เราเป็น ความสว่างของโลก� เมื่อ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็
ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ ดิน แล้วทรงเอานํ้าลายนั ้นทําเป็นโคลนทาที่ ตาของ
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คนตาบอดนั ้น 7 แล ้วตรัสส ง
ั ่ เขาว่า “จงไปล้างออกเสีย ในสระสิ โลอัม
เถิด� (สิ โลอัมแปลว่า ใช้ไป) เขาจึงไปล้างแล้วกลับเห็นได้ 8 เพื่อนบ้าน
และคนทัง้ หลายที่เคยเห็นชายคนนั ้นเป็นคนตาบอดมาก่อน จึงพูดกนว
ั ่า
9
“คนนี้ มิใช่ หรือ ที่ เคยนั ่ง ขอทาน� บางคนก็ พูด ว่า “คนนั ้น แหละ� คนอื่
นว่า “เขาคล้ายคนนั ้น� แต่เขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั ้น� 10 เขาทัง้
หลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร� 11 เขาตอบว่า “ชาย
คนหนึ่ งชื่อเยซู ได้ทําโคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไป
ที่สระสิโลอัมแล้วล้างออกเสีย� ข้าพเจ้าก็ ได้ ไปล้างตาจึงมองเห็นได้�
12 เขาทัง
้ หลายจึงถามเขาว่า “ผู้นั ้นอยูที
่ ่ไหน� คนนั ้นบอกว่า “ข้าพเจ้าไม่
13
ทราบ� เขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้นไปหาพวกฟาริสี 14 วันที่พระ
เยซู ทรงทําโคลนทาตาชายคนนั ้นให้หายบอดเป็ นวันสะบาโต 15 พวกฟา
ริสีก็ได้ถามเขาอีกว่า ทําอย่างไรตาเขาจึงมองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้นว่า
“เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็น�
16 ฉะนั ้น พวกฟาริสี บางคนพูด ว่า “ชายคนนี้ ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า เพราะ
เขามิ ได้ รักษาวันสะบาโต� คนอื่นว่า “คนบาปจะทําการอัศจรรย์เช่นนั ้น
ได้อย่างไร� พวกเขาก็แตกแยกกัน 17 เขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่า “เจ้
าคิดอย่างไรเรือ
่ งคนนั ้น ในเมื่อเขาได้ทําให้ตาของเจ้าหายบอด� ชายคน
นั ้น ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ � 18 แต่ พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยว
กับชายคนนั ้นว่า เขาตาบอดและกลับมองเห็น จนกระทัง่ เขาได้เรียกบิดา
มารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมา 19 แล้วพวกเขาถามเขาทัง้ สอง
ว่า “ชายคนนี้ เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กําเนิ ด
ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น� 20 บิ ดามารดาของชายคนนั ้น ตอบเขาว่า
“เราทราบว่า คนนี้ เป็น บุตรชายของเรา และทราบว่า เขาเกิด มาตาบอด
21 แต่ ไม่รู ้ ว่า ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น หรือ ใครทําให้ ตาของเขาหาย
บอด เราก็ ไม่ ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่า เรือ
่ งของเขา
เองได้� 22 ที่ บิดามารดาของเขาพู ดอย่างนั ้ นก็เพราะกลัวพวกยิว เพราะ
พวกยิวตกลงกันแล้ วว่า ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์ จะต้องไล่
ผู้ นั ้น เสีย จากธรรมศาลา 23 เหตุ ฉะนั ้น บิดามารดาของเขาจึง พูด ว่า “จง
ถามเขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่านั ้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้น
มาอีก และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญ พระเจ้า เถิด เรารู ้อยู่ ว่า ชายคนนั ้น
เป็นคนบาป� 25 เขาตอบว่า “ท่านนั ้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ
สิ ่ง เดียวที่ ข้าพเจ้า ทราบก็ คือ ว่า ข้าพเจ้า เคยตาบอด แต่ เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า
มองเห็นได้� 26 คนเหล่านั ้นจึงถามเขาอีกว่า “เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขา
ทํา อย่างไรตาของเจ้า จึง หายบอด� 27 ชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า
บอกท่านแล้ว และท่านไม่ ฟัง ทําไมท่านจึง อยากฟั งอ ีก ท่านอยากเป็น
สาวกของท่านผู้ นั้น ด้วยหรือ� 28 เขาทัง้ หลายจึง เย้ย ชายคนนั ้ นว ่า “แก
เป็น ศิษย์ ของเขา แต่ เราเป็น ศิษย์ ของโมเสส 29 เรารู ้วา่ พระเจ้า ได้ ตรัส
กับ โมเสส แต่ คนนั ้น เราไม่ รู ้ว่า เขามาจากไหน� 30 ชายคนนั ้น ตอบเขา
ว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่ พวกท่านไม่ รู ว่
้ า ท่านผู้ นั้น มาจากไหน แต่
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ท่านผู้นั้นยังได้ทําให้ตาของข้าพเจ้าหายบอด 31 พวกเรารู ว้ า่ พระเจ้ามิได้
ฟังคนบาป แต่ ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้า และกระทําตามพระทัยพระองค์
พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั ้น 32 ตัง้ แต่เริม
่ มีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มี
ผู้ใดทําให้ตาของคนที่ บอดแต่กําเนิ ดมองเห็นได้ 33 ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้ มา
จากพระเจ้า แล้ว ก็ จะทํา อะไรไม่ ได้ � 34 เขาทัง้ หลายตอบคนนั ้ นว ่า “แก
เกิด มาในการบาปทัง้ นั ้น และแกจะมาสอนเราหรือ� แล ้ว เขาจึง ไล่ คน
นั ้นเสีย 35 พระเยซูทรงได้ยนว
ิ ่าเขาได้ไล่คนนั ้นเสียแล้ว และเมื่อพระองค์
ทรงพบชายคนนั ้น จึง ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าเชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า
หรือ� 36 ชายคนนั ้น ทูล ตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผู้ ใดเป็น พระบุตรนั ้น ซึ่ง
ข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ได้� 37 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เจ้าได้เหน
็ ท่าน
38
แล้ว ทั้งเป็นผู้น้ั นเองที่กําลังพูดอยู่กับเจ้า�
เขาจึงทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้า พระองค์ เชื่อ � แล ้ว เขาก็ นม ัส การพระองค์ 39 พระเยซู ตรัสว ่า
“เราเข้า มาในโลกเพื่อ การพิพากษา เพื่อ ให้ คนทั้ง หลายที่ มองไม่ เห ็
นกลับมองเห็น และคนทีม
่ องเห็นกลับตาบอด� 40 เมื่อพวกฟาริสีบาง
คนที่ อยู่ กับ พระองค์ ได้ ยิน อย่างนั ้น จึง กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “เราตาบอด
ด้วยหรือ� 41 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พวกท่านตาบอด พวกท่านก็
จะไม่ มี ความผิด บาป แต่ บัดนี้ ท่านพูด ว่า ‘เรามองเห็น� เหตุ ฉะนั้ น
ความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู�
่

10
พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
“เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ผู้ ที่ มิได้ เข ้า ไป ใน คอก แกะ ทาง
ประตู แต่ ปี นเข้าไปทางอื่น นั้ น เป็น ขโมยและโจร 2 แต่ ผู้ ที่ เข ้า ทาง
ประตู ก็ เป็น ผู้ เลี้ยงแกะ 3 นายประตู จึง เปิด ประตู ให้ ผู้ นั้ น และแกะ
ย่อม ฟัง เสียง ของ ท่าน ท่าน เรียก ชื่อ แกะ ของ ท่าน และ นํา ออก ไป
4 เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้วก็เดินนําหน้า และแกะก็ตาม
ท่านไปเพราะรูจ
้ ัก เสียงของท่าน 5 คนแปลกหน้า แกะจะไม่ ตามเลย
แต่ จะ หนี ไป จาก เขา เพราะ ไม่ รู ้ จัก เสียง ของ คน แปลก หน้า� 6 คํา
อุปมานั ้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทัง้ หลาย แต่เขาไม่เข้าใจความหมายของ
พระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส กับ เขาเลย 7 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาอีกว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย 8 บรรดาผู้
ที่มาก่อนเรานั้ นเป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขา 9 เราเป็น
ประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้ นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะ
พบอาหาร 10 ขโมยนั้ นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เรา
ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวต
ิ และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ 11 เรา
เป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีน้น
ั ย่อมสละชีวต
ิ ของตนเพื่อฝูงแกะ 12 แต่
ผู้ ที่ รับจ้างมิ ได้ เป็น ผู้ เลี้ยงแกะ และฝูง แกะไม่ เป็น ของเขา เมื่อ เห็น
1
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สุนัข ป่า มา เขา จึง ละทิ้ง ฝูง แกะ หนี ไป สุนัข ป่า ก็ ชิ ง เอา แกะ ไป เสีย
และทําให้ ฝูง แกะกระจัดกระจายไป 13 ผู้ ที่ รับจ้างนั้ น หนี เพราะเขา
เป็น ลูกจ้างและไม่ เป็น ห่วงแกะเลย 14 เราเป็น ผู้ เลี้ยงที่ ดี และเรา
รูจ
้ ัก แกะของเรา และแกะของเราก็รู ้จัก เรา 15 เหมือนพระบิดาทรง
รูจ
้ ักเรา เราก็รูจั
้ กพระบิดาด้วย และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อฝูงแกะ
16 แกะอื่นซึ่งมิได้ เป็นของคอกนี้ เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้ นเราก็ต้องพา
มาด้วย และแกะเหล่านั้ นจะฟังเสียงของเรา แลว
้ จะรวมเป็นฝูงเดียว
17
และมี ผู้ เลี้ยงเพียงผู้ เดียว
ด้วยเหตุ นี้ พระบิดาของเราจึง ทรงรัก
เรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา เพื่อจะรับชีวิตน้น
ั คืนมาอีก 18 ไม่มีผู้
ใดชิง ชีวต
ิ ไปจากเราได้ แต่ เราสละชีวิตด ้วยใจสมัครของเราเอง เรา
มี สิทธิ ที่ จะสละชี วิตน้น
ั และมี สิทธิ ที่ จะรับ คื นอ ีก พระบัญชานี้ เราได้
รับ มาจากพระบิดาของเรา� 19 พระดํารัสน ี้ จึง ทําให้ พวกยิว แตกแยก
กั นอ ีก 20 พวกเขาหลายคนพูด ว่า “เขามี ผี สิ งและเป็น บ้า ท่านฟัง เขา
ทําไม� 21 พวกอื่นก็พูดว่า “คําอย่างนี้ ไม่เป็นคําของผู้ที่ มีผีสิง ผีจะทําให้
คนตาบอดมองเห็นได้หรือ�
พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
22 ขณะนั ้นเป็ นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

และเป็น
ฤดู หนาว 23 พระเยซู ทรงดําเนิ น อยู่ ในพระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน
24 แล ้ว พวกยิ วก ็ พากัน มาห้อมล้อมพระองค์ ไว้ และทูล พระองค์ ว่า “จะ
ทําให้ เราสงสัย นานสัก เท่าใด ถ้า ท่านเป็น พระคริสต์ ก็ จงบอกเราให้ ชด
ั
แจ้งเถิด� 25 พระเยซูตรัสตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราได้บอกท่านทั้งหลาย
แล้ว และท่านไม่เชื่อ การซึ่งเราได้กระทําในพระนามพระบิดาของเรา
ก็เป็นพยานให้แก่เรา 26 แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อ เพราะท่านมิได้เป็น
แกะของเรา ตามที่เราได้บอกท่านแล้ว 27 แกะของเราย่อมฟังเสียง
ของเรา และเรารูจ
้ ัก แกะเหล่า นั้ น และแกะนั้ น ตามเรา 28 เราให้ ชี วิ
ตนริ น
ั ดร์แก่แกะนั้ น และแกะนั้ นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผูใดแย่
้
ง
29
ชิง แกะเหล่า นั้ น ไปจากมือ ของเราได้
พระบิดาของเราผู้ ประทาน
แกะนั้ น ให้ แก่ เราเป็น ใหญ่ กว่า ทุก สิ่ง และไม่ มี ผู้ ใดสามารถชิง แกะ
นั้ น ไปจากพระหัตถ์ ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับ พระบิดาของ
เราเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน� 31 พวกยิว จึง หยิ บก ้อนหิน ขึ้น มาอีก จะ
ขว้างพระองค์ให้ตาย 32 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราได้สา
ํ แดงให้ท่าน
เห็นการดี หลายประการซึ่งมาจากพระบิดาของเรา ท่านทั้งหลายหยิ
บก ้อนหิน จะขว้างเราให้ ตายเพราะการกระทํา ข้อ ใดเล่า� 33 พวกยิ
วทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทําดี แต่เพราะ
การพูดหมิน
่ ประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตัง้ ตัวเป็นพระเจ้า�
34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ในพระราชบัญญั ติ ของท่านมี คํา เขียนไว้
มิใช่ หรือ ว่า ‘เราได้ กล่าวว่า ท่านทั้ง หลายเป็น พระ� 35 ถ้า พระองค์
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ได้ ทรงเรียกผู้ ที่ รับ พระวจนะของพระเจ้า ว่า เป็น พระ และจะฝ่าฝืน
พระคัมภีรไม่
์ ได้ 36 ท่านทั้งหลายจะกล่าวหาท่านทีพ
่ ระบิดาได้ทรงตั้ง
ไว้ และทรงใช้ เข ้า มาในโลกว่า ‘ท่านกล่าวคํา หมิ่น ประมาท� เพราะ
เราได้ กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า� อย่างนั้ นหรือ 37 ถ้าเราไม่
ปฏิบัติ พระราชกิจ ของพระบิดาของเรา ก็ อย่า เชื่อ ในเราเลย 38 แต่
ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจน้น
ั แม้ว่าท่านมิได้เชื่อในเรา ก็จงเชื่อเพราะ
พระราชกิจน้น
ั เถิด เพื่อท่านจะได้รูและเชื
้
่ อว่าพระบิดาทรงอยู่ในเรา
39
และเราอยูใ่ นพระบิดา� พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง
แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้
พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา

40 พระองค์ เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอ ีก และไปถึง สถานที่
ที่ ยอห์นให้บัพติศมาเป็ นครัง้ แรก และพระองค์ ทรงพักอยู่ที่ นั่น 41 คนเป็
นอันมากพากันมาหาพระองค์ และกล่าวว่า “ยอห์นมิได้ ทําการอัศจรรย์
ใดๆเลย แต่ ทุ กสิ่ง ซึ่ง ยอห์น ได้ กล ่าวถึง ท่านผู้ นี้ เป็น ความจริง� 42 และมี
คนหลายคนที่นั่นได้เชื่อในพระองค์

11
ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
มี ชาย คน หนึ่ ง ชื่อ ลาซา รัส กําลัง ป่วย อยู่ ที่ หมู่ บ้าน เบ ธานี ซึ่ง เป็น
เมืองที่ มาร ีย์ และมารธาพี่ สาวของเธออยู่ นั ้น 2 (มาร ีย์ ผู้ นี้ คือ หญิง ที่ เอา
นํ้ามันหอมชโลมองค์พระผู้เป็นเจ้า และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค์ ลาซารัสน ้ องชายของเธอกําลัง ป่วยอยู�
่ 3 ดัง นั ้น พี่ สาวทัง้ สอง
นั ้นจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด ผูที
้ ่พระองค์ทรง
รัก นั ้น กําลัง ป่วยอยู�
่ 4 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ วก ็ตรัสว ่า “โรคนั้ น จะ
ไม่ถึงตาย แต่ เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อพระบุตร
ของพระเจ้า จะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะโรคนั้ น� 5 พระเยซู ทรงรัก มารธา
และน้ องสาวของเธอและลาซารัส 6 ดัง นั ้ นคร ั ้ นพระองค์ ทรงได้ ยิ นว ่า
ลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์ยังทรงพักอยู่ที่ ที่ พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวัน
7 หลัง จากนั ้น พระองค์ ก็ ตรัส กับ พวกสาวกว่า “ให้ เราเข้าไปในแคว้น ยู
เดี ยก ั นอ ีก เถิด� 8 พวกสาวกทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เมื่อ
เร็วๆนี้ พวกยิว หาโอกาสเอาหิน ขว้างพระองค์ ให้ ตาย แล ้ว พระองค์ ยงั จะ
เสด็จไปที่นั่นอีกหรือ� 9 พระเยซูตรัสตอบว่า “วันหนึ่ งมีสิบสองชั่วโมงมิ
ใช่ หรือ ถ้า ผู้ ใดเดิน ในตอนกลางวัน เขาก็ จะไม่ สะดุด เพราะเขาเห็น
ความ สว่าง ของ โลก นี้ 10 แต่ ถ้า ผู้ ใด เดิน ใน ตอน กลาง คืน เขา ก็ จะ
สะดุด เพราะไม่ มี ความสว่างในตัว เขา� 11 พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว
จึงตรัสกับเขาว่า “ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่เราไปเพื่อจะ
1
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ปลุก เขาให้ ตื่น � 12 พวกสาวกของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า
เขาหลั บอย ู่ เขาก็ จะสบายดี� 13 แต่ พระเยซู ตรัส ถึง ความตายของลาซา
รัส แต่ พวกสาวกคิด ว่า พระองค์ ตรัส ถึง การนอนหลับ พัก ผ่อน 14 ฉะนั ้น
พระเยซู จึงตรัสกับเขาตรงๆว่า “ลาซารัสตายแล้ว 15 เพื่อเห็นแก่ท่าน
ทั้งหลายเราจึงยินดีที่เรามิได้อยู่ที่น่ั น เพื่อท่านจะได้เชื่อ แต่ให้เราไป
หาเขากัน เถิด� 16 โธมัส ที่ เรียกว่า ดิ ดุม ัส จึง พู ดก ับ เพื่อนสาวกว่า “ให้
พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อ จะได้ ตายด้วยกั นก ับ พระองค์� 17 ครัน
้ พระเยซู
เสด็จมาถึ งก็ทรงทราบว่า เขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ ฝังศพสี่ วน
ั แล้ว
18 หมู่ บ้านเบธานี อยู่ ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างกัน ประมาณสามกิโลเมตร
19 พวกยิว หลายคนได้ มาหามารธาและมารีย์ เพื่อ จะปลอบโยนเธอเรือ
่ ง
น้ องชายของเธอ 20 ครัน
้ มารธารู ข
้ ่าวว่าพระเยซูกําลังเสด็จมา เธอก็ออก
ไปต้อนรับ พระองค์ แต่ มาร ีย์ นั่ง อยู่ ในเรือน 21 มารธาจึง ทูล พระเยซู ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ น้ องชายของข้า พระองค์ คงไม่ ตาย
22 แต่ ถึง แม้ เดีย
๋ วนี้ ข้าพระองค์ ก็ ทราบว่า สิ ่งใดๆที่ พระองค์ จะทูลขอจาก
พระเจ้า พระเจ้า จะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์ � 23 พระเยซู ตรัส กับ
เธอว่า “น้ องชายของเจ้า จะฟื้นขึ้น มาอีก� 24 มารธาทูล พระองค์ ว่า
“ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า เขาจะฟื้ นขึ้นมาอีกในวันสุดท้ายเมื่อคนทัง้ ปวง
จะฟื้ นขึ้นมา� 25 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็น
ขึ้นและมีชีวต
ิ ผู้ที่เชื่อในเรานั้ น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยง
ั จะมีชีวิตอ
26
ีก
และผู้ ใดที่ มี ชี วิต และเชื่อ ในเราจะไม่ ตายเลย เจ้ าเชื่อ อย่างนี้
ไหม � 27 มารธาทูล พระองค์ ว่า “เชื่อ พระองค์ เจ้าข้า ข้า พระองค์ เชื่อ ว่า
พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ที่ จะเสด็จ มาในโลก�
28 เมื่อ เธอทู ลด ัง นี้ แล้ว เธอก็ กล ับ ไปและเรียกมารีย์ น้องสาวกระซิบ ว่า
“พระอาจารย์ เสด็จ มาแล้ว และทรงเรียกเจ้า� 29 เมื่อ มารีย์ ได้ ยิน แล้ว
เธอก็ รีบลุก ขึ้น ไปเฝ้า พระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซู ยงั ไม่ เสด็จ เข้าไปในเมือง
แต่ ยังประทั บอยู่ ณ ที่ ซึ่งมารธาพบพระองค์นั ้น 31 พวกยิวที่อยู่กับมารีย์
ในเรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู่ เมื่อเห็นมารีย์รีบลุกขึ้นและเดินออก
ไปจึง ตามเธอไปพู ดก ั นว ่า “เธอจะไปร้องไห้ ที่ อุโมงค์ � 32 ครัน
้ มารีย์ มา
ถึงที่ ซ่ึง พระเยซู ประทั บอย ู่ และเห็น พระองค์ แล้ว จึง กราบลงที่ พระบาท
ของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ นี่ น้ องชาย
ของข้า พระองค์ คงไม่ ตาย � 33 ฉะนั ้น เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น เธอ
ร้องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้ด้วย พระองค์ก็ทรงครํา่ ครวญร้อน
พระทัยและทรงเป็นทุกข์ 34 และตรัสถามว่า “พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้
ทีไ่ หน� เขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เชิญเสด็จมาดูเถิด� 35 พระ
เยซู ทรงพระกันแสง 36 พวกยิว จึง กล่าวว่า “ดู เถิด พระองค์ ทรงรัก เขา
เพียงไร� 37 และบางคนก็ พูด ว่า “ท่านผู้ นี้ ทําให้ คนตาบอดมองเห็น จะ
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ทําให้คนนี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ�
พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับใจเสียใหม่

38 พระเยซู ทรงครํา
่ ครวญร้อนพระทั ยอีก

จึงเสด็จมาถึ งอุโมงค์ ฝังศพ
อุโมงค์ ฝัง ศพ นั ้น เป็น ถํ้า มี ศิลา วาง ปิดปาก ไว้ 39 พระ เยซู ตรั สว ่า “จง
เอาศิลาออกเสีย� มารธาพี่ สาวของผู้ ตายจึง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ป่านนี้ ศพมีกลน
ิ่ เหม็นแล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี่วน
ั แล้ว� 40 พระ
เยซู ตรัส กับ เธอว่า “เราบอกเจ้า แล้ว มิ ใช่ หรือ ว่า ถ้า เจ้า เชื่อ เจ้ าก็ จะ
ได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า� 41 พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสียจากที่ซ่ึงผู้
ตายวางอยูนั
่ ้น พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา
ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ทรงโปรดฟัง ข้า พระองค์
42 ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ อยู่ เสมอ แต่ ที่ ข้า
พระองค์ กล ่า วอย่างนี้ ก็ เพราะเห็น แก่ ประชาชนที่ ยน
ื อยู่ ที่ นี่ เพื่อ เขา
จะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา� 43 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้น
แล้ว จึง เปล่ง พระสุร เสียงตรัสว ่า “ลาซารัส เอ๋ย จงออกมาเถิด� 44 ผู้
ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยูด้
่ วย
45
พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด� ดังนั ้น
พวกยิว หลายคนที่มาหามารีย์ และได้ เห ็ นการกระทํา ของพระเยซู ก็ เชื่อ
ในพระองค์ 46 แต่ พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสี และเล่า เหตุ การณ์ ที่
พระเยซูได้ทรงกระทําให้ฟัง
พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย

47 ฉะนั ้นพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้

วว่า “เราจะทําอย่างไรกัน เพราะว่าชายผูนี
้ ้ ทําการอัศจรรย์หลายประการ
48 ถ้า เราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ คนทัง
้ ปวงจะเชื่อ ถือ เขา แล ้ว พวกโรมก็ จะ
มาริบเอาทัง้ ที่และชนชาติของเราไป� 49 แต่คนหนึ่ งในพวกเขา ชื่อคายา
ฟาสเป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น กล ่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ท่าน
ทัง้ หลายไม่ รู ้อะไรเสีย เลย 50 และไม่ พิจารณาด้วยว่า จะเป็น ประโยชน์
แก่ เราทัง้ หลาย ถ้า จะให้ คนตายเสียคนหนึ่ ง เพื่อ ประชาชน แทนที่ จะให้
คนทัง้ ชาติ ต้องพินาศ� 51 เขามิ ได้ กล ่า วอย่างนั ้น ตามใจชอบ แต่ เพราะ
ว่า เขา เป็น มหา ปุโรหิต ประจํา การ ใน ปี นั ้น จึง พยากรณ์ ว่า พระ เยซู จะ
สิน
้ พระชนม์ แทนชนชาติ นั ้น 52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั้น อย่างเดียว แต่
เพื่อ จะรวบรวมบุตรทัง้ หลายของพระเจ้า ที่ กระจัดกระจายไปนั ้น ให้ เข ้า
เป็นพวกเดียวกัน 53 ตัง้ แต่วันนั ้นเป็นต้นมา เขาทัง้ หลายจึงปรึกษากันจะ
ฆ่าพระองค์ เสีย 54 เหตุ ฉะนั ้นพระเยซู จึงไม่ เสด็จในหมู่ พวกยิวอย่างเปิด
เผยอีก แต่ได้เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถินที
่
ถิน
่ ่อยูใกล้
่ ทุรกันดาร ถึงเมือง
หนึ่ งชื่อเอฟราอิม และทรงพักอยูที
่ ่นั ่นกับพวกสาวกของพระองค์ 55 ขณะ
นั ้น ใกล้ จะถึง เทศกาลปัส กาของพวกยิว แล้ว และคนเป็ นอ ัน มากได้ ออก
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จากหัว เมืองนั ้น ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อนเทศกาลปัส กาเพื่อ จะชําระ
ตัว 56 เขาทัง้ หลายจึงแสวงหาพระเยซู และเมื่อเขาทัง้ หลายยืนอยูใ่ นพระ
วิหารเขาก็ พู ดก ั นว ่า “ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร พระองค์ จะไม่ เสด็จ
มาในงานเทศกาลนี้ หรือ� 57 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีได้ออก
คําสัง่ ไว้ว่า ถ้าผู้ใดรู ว้ า่ พระองค์อยู่ที่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไป
จับพระองค์

12

ทรงพระกระยาหารเย็นที ่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก
7:37-38)
1 แล ้ วก ่อนปั ส กาหกวันพระเยซู เสด็จ มาถึง หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็ นที ่
อยู่ของลาซารัส ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตาย 2 ที่นั ่นเขาจัดงาน
เลี้ยงอาหารเย็นแก่พระองค์ มารธาก็ปรนนิ บัติอยู่ และลาซารัสก็เป็นคน
หนึ่ งในพวกเขาที่เอนกายลงรับประทานกับพระองค์ 3 มารีย์จึงเอานํ้ามัน
หอมนาระดาบริสุทธิ์ หน ัก ประมาณครึ่งก ิ โลกรัม ซึ่ งม ี ราคาแพงมากมา
ชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์
เรือนก็ หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ นํ้ามันนั ้น 4 แต่ สาวกคนหนึ่ งของพระองค์ ชื่อ
ยู ดาสอิส คาริโอท บุ ตรชายของซี โมน คือ คนที่ จะทรยศพระองค์ พูด ว่า
5 “เหตุไฉนจึงไม่ขายนํ้ามันนั ้นเป็ นเงินสักสามร้อยเดนาริอัน แล้วแจกให้
แก่คนจน� 6 เขาพูดอย่างนั ้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขา
เป็นขโมย และได้ ถือย่าม และได้ ยก
ั ยอกเงินที ่ใส่ ไว้ในย่ามนั ้น 7 พระเยซู
จึงตรัสว่า “ช่างเขาเถิด เขาทําอย่างนี้ เพื่อแสดงถึงวันฝังศพของเรา
8 เพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอ แต่ เราจะไม่อยู่กั บท่านเสมอไป�
9 ฝ่ายพวกยิวเป็ นอันมากรู ว
้ า่ พระองค์ประทั บอยู่ที่ นั ่นจึงมาเฝ้าพระองค์
ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั ้น แต่อยากเห็นลาซารัสผู้ซ่ึงพระองค์ได้
ทรงให้ฟื้นขึ้นมาจากตายด้วย 10 แต่ พวกปุโรหิตใหญ่จึงปรึกษากันจะฆ่า
ลาซารัส เสีย ด้วย 11 เพราะลาซารัส เป็นต้น เหตุ ที่ ทําให้ พวกยิว หลายคน
ออกจากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู
38)

การเสด็จ เข้า มาอย่างผู้ มี ชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-

วันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ คนเป็ นอ ัน มากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ได้ ยิ นว ่า พระ
เยซู เสด็จมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เขาก็พากันถือใบของต้นอินทผลัมออก
ไปต้อนรับพระองค์รอ
้ งว่า “โฮซันนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ�
14 และเมื่อ พระเยซู ทรงพบลูก ลาตัว หนึ่ ง จึง ทรงลานั ้น เหมือนดัง ที่ มี คํา
เขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย ดูเถิด กษั ตริยของเธอทรง
์
16
ลูก ลาเสด็จ มา� ที แรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่ เข ้า ใจในเหตุ การณ์
12
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เหล่านั ้น แต่เมื่อพระเยซู ทรงรับสง่าราศี แล้ว เขาจึงระลึกได้ ว่า มีคําเช่น
นั ้น เขียนไว้ กล ่าวถึง พระองค์ และคนทัง้ หลายได้ กระทํา อย่างนั ้น ถวาย
พระองค์ 17 เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ อยู่ กับ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ได้
ทรงเรียกลาซารัส ให้ ออกมาจากอุโมงค์ ฝัง ศพ และทรงให้ เขาฟื้ นขึ้น มา
จากความตาย ก็ เป็น พยานในสิง่ เหล่า นี้ 18 เหตุ ที่ ประชาชนพากัน ไปหา
พระองค์ ก็เพราะเขาได้ยนว
ิ ่าพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์นั ้น 19 พวก
ฟาริสีจึงพูดกนว
ั ่า “ท่านเห็นไหมว่า ท่านทําอะไรไม่ได้เลย ดูเถิด โลกตาม
เขาไปหมดแล้ว�
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20 ในหมู่ คนทัง
้ หลายที่ ข้น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลี้ยงนั ้ นมีพวกกรีกบ

้าง 21 พวกกรีกนั ้นจึงไปหาฟีลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิ
ลี และพูดกับท่านว่า “ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าใคร่จะเห็นพระเยซู� 22 ฟี
ลิปจึงไปบอกอันดรู ว ์ และอันดรู วก
์ ับฟีลิปจึงไปทูลพระเยซู

พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน
และพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถึง เวลาแล้ วท ี่ บุ ตรมนุษย์ จะได้ รบ
ั
สง่า ราศี 24 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า เมล็ด ข้าวไม่ ได้ ตกลง
ไปในดิน และเปื่อยเน่า ไป ก็ จะอยู่ เป็น เมล็ด เดียว แต่ ถ้า เปื่อยเน่า ไป
แล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก 25 ผู้ใดที่รก
ั ชีวต
ิ ของตนก็ต้องเสียชีวต
ิ
และผู้ ที่ ชัง ชีวต
ิ ของตนในโลกนี้ ก็ จะรักษาชี วิ ตน ้น
ั ไว้ นิ รัน ดร์ 26 ถ้า
ผู้ใดจะปรนนิ บัติเรา ให้ผู้นั้ นตามเรามา และเราอยู่ที่ไหน ผู้ปรนนิ บัติ
เราจะอยู่ ที่ นั่ น ด้วย ถ้า ผู้ ใดปรนนิ บั ติ เรา พระบิดาของเราก็ จะทรง
ประทานเกียรติ แก่ ผู้ นั้ น 27 บัดนี้ จิ ตใจของเราเป็น ทุกข์ และเราจะ
พูด ว่า อะไร จะว่า ‘ข้า แต่ พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้นเวลานี้ � อย่างนั้ นหรือ หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้ เองเรา
จึง มาถึง เวลานี้ 28 ข้า แต่ พระบิดา ขอให้ พระนามของพระองค์ ได้ รับ
เกียรติ� แล้วก็มีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และ
จะให้ รบ
ั เกียรติ อีก � 29 ฉะนั ้น คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยน
ิ เสียง
นั ้ นก ็ พู ด ว่า ฟ้าร้อง คน อื่นๆ ก็ พูด ว่า “ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ได้ กล ่า วกับ
พระองค์� 30 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เสียงนั้ น เกิด ขึ้น เพื่อ ท่านทั้ง หลาย
ไม่ใช่เพื่อเรา 31 บัดนี้ ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้ แล้ว เดีย
๋ วนี้ ผู้ครอง
32
โลกนี้ จะถูก โยนทิ้ง ออกไปเสีย
และเรา ถ้า เราถูก ยกขึ้น จากแผ่น
ดินโลกแล้ว เราก็จะชักชวนคนทั้งปวงให้มาหาเรา� 33 พระองค์ ตรัส
เช่น นั ้น เพื่อ สําแดงว่า พระองค์ จะสิน
้ พระชนม์ อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึง
ทูล พระองค์ ว่า “พวกเราได้ยน
ิ จากพระราชบัญญั ติว ่า พระคริสต์ จะอยู่
เป็นนิ ตย์ เหตุไฉนท่านจึงว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� บุตรมนุษย์
นั ้น คือ ผู้ ใดเล่า� 35 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ความสว่างจะอยู่ กั บท ่า
23

ยอห์น 12:36

194

ยอห์น 13:3

นทั้งหลายอีกหน่ อยหนึ่ ง เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด เกรง
ว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยู่ในความมืด ย่อมไม่รูว่
้ าตน
ไปทางไหน 36 เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อในความสว่าง
นั้ น เพื่อ จะได้ เป็น ลูก แห่ง ความสว่าง� เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นั ้น แล้ วก
็ เสด็จ จากไป และซ่อนพระองค์ ให้ พ้น จากพวกเขา 37 ถึง แม้ ว่า พระองค์
ได้ ทรงกระทําการอัศจรรย์หลายประการที เดียวต่อหน้าเขา เขาทัง้ หลาย
ก็ ยงั ไม่ เชื่อ ในพระองค์ 38 เพื่อ คํา ของอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ
ซึ่งว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่าได้ เชื่อสิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย และ
พระกรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้ ใด � 39 ฉะนั ้น พวกเขา
จึง เชื่อ ไม่ ได้ เพราะอิส ยาห์ ได้ กล ่า วอี กว่า 40 ‘พระองค์ ได้ ทรงปิด ตาของ
เขาทัง้ หลาย และทําใจของเขาให้แข็งกระด้างไป เกรงว่าเขาจะเห็นด้วย
ตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหันกลับมาและเราจะรักษา
เขาให้ หาย � 41 อิส ยาห์ กล ่าวดังนี้ เมื่อ ท่านได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระองค์
และได้กล่าวถึงพระองค์ 42 อย่างไรก็ดีแม้ในพวกขุนนางก็มีหลายคนเชื่อ
ในพระองค์ ด้วย แต่ เขาไม่ ยอมรับ พระองค์ อย่างเปิด เผยเพราะกลัว พวก
ฟาริสี เกรงว่า เขาจะถูก ไล่ ออกจากธรรมศาลา 43 เพราะว่า เขารัก การ
สรรเสริญ ของมนุษย์ มากกว่า การสรรเสริญ ของพระเจ้า 44 พระเยซู ทรง
ประกาศว่า “ผู้ที่เชื่อในเรานั้ น หาได้เชื่อในเราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผู้
ทรงใช้เรามา 45 และผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 46 เรา
เข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อผู้ใดที่เชื่อในเราจะมิได้อยู่ในความ
มืด 47 ถ้า ผู้ ใดได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของเราและไม่ เชื่อ เราก็ ไม่ พิพากษาผู้
นั้ น เพราะว่า เรามิ ได้ มาเพื่อ จะพิพากษาโลก แต่ มาเพื่อ จะช่วยโลก
ให้ รอด 48 ผู้ ใดที่ ปฏิเสธเราและไม่ รบ
ั คํา ของเรา ผู้ นั้ น จะมี สิ ่ง หนึ่ ง
พิพากษาเขา คือ คํา ที่ เราได้ กล ่าวแล้ว นั้ น แหละจะพิพากษาเขาใน
วันสุดท้าย 49 เพราะเรามิได้กล่าวตามใจเราเอง แต่ซึ่งเรากล่าวและ
พูด นั้ น พระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา พระองค์ นั้ น ได้ ทรงบัญชาให้ แก่ เรา
50 เรารูว
้ า
่ พระบัญชาของพระองค์น้ั นเป็นชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ เหตุฉะนั้ นสิ่งที่
เราพูดนั้ น เราก็พูดตามทีพ
่ ระบิดาทรงบัญชาเรา�

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
ก่อนถึง เทศกาลเลี้ยงปัส กา เมื่อ พระเยซู ทรงทราบว่า ถึง เวลาแล้
วท ี่ พระองค์ จะ ทรง จาก โลก นี้ ไป หา พระ บิดา พระองค์ ทรง รัก พวก ของ
พระองค์ซ่ึงอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด
1

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก

2 ขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว

พญามารได้ดลใจยูดาสอิส

3 พระเยซูทรงทราบว่าพระ

คาริโอท บุตรชายของซีโมน ให้ทรยศพระองค์
บิดาได้ ประทานสิง่ ทัง้ ปวงให้ อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ และทรงทราบ
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ว่าพระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า 4 พระองค์ทรงลุกขึ้นจาก
การรับ ประทานอาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองค์ ออกวางไว้ และทรง
เอาผ้าเช็ดตัว คาดเอวพระองค์ ไว้ 5 แล้ว ก็ ทรงเทนํ้าลงในอ่าง และทรง
ตัง้ ต้นเอานํ้าล้างเท้า ของพวกสาวก และเช็ดด้วยผ้าที่ ทรงคาดเอวไว้นั ้น
6 แล้วพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตร และเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ หรือ� 7 พระเยซู ตรัสตอบ
เขาว่า “สิ่งที่เรากระทําในขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ภายหลังท่านจะ
เข้าใจ� 8 เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์
ไม่ ได้ � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่านแล้ว ท่านจะมี สว
่ น
9
ในเราไม่ได้� ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า มิใช่แต่ เท้า
ของข้าพระองค์เท่านั ้น แต่ขอทรงโปรดล้างทังม
้ ือและศีรษะด้วย� 10 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ที่อาบนํ้าแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีก ล้างแต่
เท้าเท่านั้ น เพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้ว แต่
ไม่ใช่ทุกคน� 11 เพราะพระองค์ทรงทราบว่า ใครจะเป็นผูท
้ รยศพระองค์
เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคน� 12 เมื่อ
พระองค์ทรงล้างเท้าเขาทัง้ หลายแล้ว พระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์ และ
เอนพระกายลงอีก ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายเข้าใจในสิ่ง ที่ เราได้
กระทําแก่ท่านหรือ 13 ท่านทั้งหลายเรียกเราว่า พระอาจารย์และองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ท่านเรียกถูก แล้ว เพราะเราเป็น เช่น นั้ น 14 ฉะนั้ น ถ้า
เราผูเ้ ป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่าน ได้ล้างเท้าของ
พวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย 15 เพราะว่า
เราได้ วางแบบแก่ ท่านแล้ว เพื่อ ให้ ท่านทํา เหมือนดัง ที่ เราได้ กระทํา
แก่ ท่าน 16 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ทาสจะเป็น ใหญ่ กว่า นายก็
ไม่ ได้ และทูต จะเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ ที่ ใช้เขาไปก็หามิได้ 17 ถ้า ท่านรู ดั
้ งนี้
แล้ว และท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข 18 เรามิได้พูดถึงพวกท่าน
สิ้น ทุก คน เรารูจ
้ ัก ผู้ ที่ เราได้ เลือกไว้แล้ว แต่ เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ
ที่ ว่า ‘ผู้ ที่ รับ ประทานอาหารกับ เราได้ ยกส้น เท้า ต่อ เรา� 19 เราบอก
ท่านทั้งหลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่เรื่องนี้ จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้ เกิดขึ้น
แล้ วท ่านจะได้ เชื่อ ว่า เราคือ ผู้ นั้ น 20 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้
ใดได้ รบ
ั ผู้ ที่ เราใช้ไป ผู้ นั้ นก ็ รบ
ั เราด้วย และผู้ ใดได้ รบ
ั เรา ผู้ นั้ น ได้ รบ
ั
พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา�
พระเยซู พยากรณ์ ถึง การทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:1721; ลก 22:21-22)
21 เมื่อพระเยซู ตรัสดังนั ้นแล้ว พระองค์ ก็ ทรงเป็ นทุกข์ในพระทัย และ
ตรัส เป็น พยานว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า คนหนึ่ ง ในพวกท่าน
จะทรยศเรา� 22 เหล่ าสาวกจึง มองหน้า กัน และสงสัย ว่า คนที่ พระองค์
ตรัสถึงนั ้นคือผูใด
้ 23 มีสาวกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักได้เอนกายอยูที
่ ่พระ
24
ทรวงของพระเยซู ซี โมนเปโตรจึง ทํา ไม้ ทํา มือ ให้ เขาทูล ถามพระองค์
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ว่า คนที่ พระองค์ ตรัส ถึง นั ้น คือ ผู้ ใด 25 ขณะที่ ยัง เอนกายอยู่ ที่ พระทรวง
ของพระเยซู สาวกคนนั ้ นก ็ ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คนนั ้น
คือ ใคร� 26 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “คนนั้ น คือ ผู้ ที่ เราจะเอาอาหารนี้ จิ ้ม
แล้วยื่นให้� และเมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั ้นจิม
้ แล้ว ก็ทรงยื่นให้แก่
ยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน 27 เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั ้นแล้ว
ซาตานก็ เข ้า สิง ในใจเขา พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “ท่านจะทํา อะไรก็
จงทํา เร็วๆเถิด� 28 ไม่มี ผู้ ใดในพวกนั ้ นที ่ เอนกายลงรับ ประทานเข้าใจ
ว่า เหตุ ใดพระองค์ จึง ตรัส กับ เขาเช่น นั ้น 29 บางคนคิด ว่า เพราะยู ดาส
ถือ ถุง เงิน พระเยซู จึง ตรัส บอกเขาว่า “จงไปซื้อ สิง่ ที่ เราต้องการสําหรับ
เทศกาลเลี้ยงนั ้น� หรือ ตรัส บอกเขาว่า เขาควรจะให้ ทานแก่ คนจนบ้าง
30 ดัง นั ้น เมื่อ ยู ดาสรับ ประทานอาหารชิน
้ นั ้นแล้ว เขาก็ ออกไปทั นที ขณะ
นั ้นเป็นเวลากลางคืน 31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซู จึงตรัสว่า “บัดนี้ บุ
ตรมนุษย์ก็ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรงได้รบ
ั เกียรติเพราะบุตร
มนุษย์ 32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรง
ประทานให้พระบุ ตรมีเกียรติ ในพระองค์ เอง และพระเจ้าจะทรงให้มี
เกียรติ เดีย
๋ วนี้ 33 ลูก เล็กๆเอ๋ย เรายัง จะอยู่ กับ เจ้า ทั้ง หลายอีก ขณะ
หนึ่ ง เจ้ าจะเสาะหาเรา และดัง ที่ เราได้ พู ดก ับ พวกยิว แล้ว บัดนี้ เรา
จะพู ดกับเจ้าคือ ‘ที่เราไปนั้ นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้ � 34 เราให้บัญญัติ
ใหม่ไว้แก่ เจ้ าทั้งหลายคือให้เจ้ ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลาย
มาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้ น 35 ถ้าเจ้าทั้งหลาย
รักกันและกัน ดังนี้ แหละคนทั้งปวงก็จะรูได้
้ ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวก
ของเรา�
ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:2931; ลก 22:33-34)
36 ซี โมนเปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะเสด็จ ไปที่
ไหน � พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ที่ ซึ่ง เราจะไปนั้ น ท่านจะตามเราไป
เดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ แต่ ภายหลัง ท่านจะตามเราไป� 37 เปโตรทูล พระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้ ข้า
38
พระองค์ จะสละชีวต
ิ เพื่อ พระองค์� พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านจะ
สละชีวต
ิ ของท่านเพื่อ เราหรือ เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ก่อนไก่
ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง
้ �

14
พระคริสต์ ทรงตรัส ถึง การเสด็จ กลับ มาของพระองค์ (1 คร 15:5152; 1 ธส 4:14-17)
1 “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเรา
ด้วย 2 ในพระนิ เวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์ หลายแห่ง ถ้าไม่มีเรา
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คงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทั้งหลาย 3 และ
ถ้า เราไปจัด เตรียมที่ ไว้สํา หรับท ่านแล้ว เราจะกลับ มาอี กร ั บท ่านไป
อยู่ กับ เรา เพื่อ ว่า เราอยู่ ที่ ไหนท่านทั้ง หลายจะอยู่ ที่ นั่ น ด้วย 4 ท่าน
ทราบว่า เราจะไปทีไ่ หนและท่านก็ รู ้จัก ทางนั้ น� 5 โธมัส ทูล พระองค์
ว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน
พวกข้าพระองค์จะรู จ
้ ักทางนั ้นได้อย่างไร� 6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เรา
เป็น ทางนั้ น เป็น ความจริง และเป็น ชีวต
ิ ไม่มี ผู้ ใดมาถึง พระบิดาได้
นอกจากมาทางเรา
การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา
ถ้า ท่านทั้ง หลายรูจ
้ ัก เราแล้ว ท่านก็จะรูจ
้ ัก พระบิดาของเราด้วย
และตั้งแต่ นี้ ไปท่านก็ รู ้จัก พระองค์ และได้ เห ็ นพระองค์� 8 ฟี ลิ ป ทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอสําแดงพระบิดาให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เห็น และพวกข้า พระองค์ จะพอใจ� 9 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ฟี ลิ ป เอ๋ย
เราได้ อยู่ กั บท ่านนานถึง เพียงนี้ และท่านยัง ไม่ รู ้ จัก เราหรือ ผู้ ที่ ได้
เห ็น เราก็ ได้ เห ็ นพระบิ ดา และท่านจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ขอสําแดง
พระบิดาให้ข้าพระองค์ท้ังหลายเห็น� 10 ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยูใ่ น
พระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา คําซึ่งเรากล่าวแก่ ท่านทั้งหลาย
นั้ น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรง
กระทํา พระราชกิจ ของพระองค์ 11 จงเชื่อ เราเถิด ว่า เราอยู่ ในพระ
บิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา หรือมฉ
ิ ะนั้ นกจ
็ งเชื่อเราเพราะกิจการ
เหล่านั้ นเถิด
7

ผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํามาแล้ว
เราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะกระทํา
กิจการซึ่ง เราได้ กระทํา นั้ น ด้วย และเขาจะกระทํา กิจการที่ ยิ่ง ใหญ่
กว่า น้ั นอ ีก เพราะว่า เราจะไปถึง พระบิดาของเรา 13 สิ ่ง ใดที่ ท่านทั้ง
หลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทํา สิ่ง นั้ น เพื่อ ว่า พระบิดาจะ
ทรงได้ รบ
ั เกียรติ ทางพระบุตร 14 ถ้า ท่านจะขอสิ่ง ใดในนามของเรา
เราจะกระทํา สิ่ง นั้ น 15 ถ้า ท่านทั้ง หลายรัก เรา จงรักษาบัญญั ติ ของ
เรา
12

พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ
เรา จะ ทูล ขอ พระ บิดา และ พระองค์ จะ ทรง ประทาน ผู้ ปลอบ
ประโลมใจอีกผูหน
้ ่ง
ึ ให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยูกั
่ บท่านตลอดไป
17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็
นพระองค์และไม่รูจั
้ กพระองค์ แต่ ท่านทั้งหลายรูจ
้ ักพระองค์ เพราะ
พระองค์ ทรงสถิต อยู่ กั บท ่านและจะประทั บอย ู่ ในท่าน 18 เราจะไม่
ละทิ้ง ท่านทั้ง หลายไว้ ให้ เปล่า เปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อี กหน่ อย
หนึ่ งโลกก็จะไม่เห็นเราอีกเลย แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเรา
16
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เป็น อยู่ ท่านทั้ง หลายจะเป็น อยู่ ด้วย 20 ในวัน นั้ น ท่านทั้ง หลายจะรู ้
ว่า เราอยู่ ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ ในเรา และเราอยู่ ในท่าน
21 ผู้ ใดที่ มี บัญญัติ ของเราและรักษาบัญญั ติ นั้ น ผู้ นั้ น แหละเป็น ผู้ ที่
รัก เรา และผู้ ที่ รัก เรานั้ น พระบิดาของเราจะทรงรัก เขา และเราจะ
รักเขา และจะสําแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขา� 22 ยูดาส มิใช่
อิสคาริโอท ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดพระองค์จึงจะสําแดง
พระองค์แก่พวกข้าพระองค์ และไม่ทรงสําแดงแก่โลก� 23 พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้ นจะรักษาคําของเรา และพระบิดาของ
เราจะทรงรัก เขา แล ้ว พระบิ ดาก ับ เราจะมาหาเขาและจะอยู่ กับ เขา
24 ผู้ ที่ ไม่ รัก เรา ก็ ไม่ รักษา คํา ของ เรา และ คํา ซึ่ง ท่าน ได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่
คํา ของเรา แต่ เป็น ของพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา 25 เราได้ กล ่าวคํา
เหล่านี้ แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่าน 26 แต่พระองค์ผู้ปลอบ
ประโลมใจนั้ น คือ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ผู้ ซึ่ง พระบิดาจะทรงใช้ มาใน
นามของเรา พระองค์ นั้ น จะทรงสอนท่านทั้ง หลายทุก สิ่ง และจะให้
ท่านระลึกถึงทุกสิ่งทีเ่ ราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ

เรามอบสันติสุข ไว้ ให้ แก่ ท่านแล้ว สันติ สุข ของเราที่ ให้ แก่ ท่าน
นั้ น เราให้ ท่านไม่ เหมือนโลกให้ อย่า ให้ ใจของท่านวิตกและอย่า กลัว
เลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าวแก่ ท่านว่า ‘เราจะจากไปและจะกลับ มา
หาท่านอีก� ถ้าท่านรักเรา ท่านก็จะชื่นชมยินดี ที่เราว่า ‘เราจะไปหา
พระบิดา� เพราะพระบิดาของเราทรงเป็นใหญ่กว่าเรา 29 และบัดนี้
เราได้ บอกท่านทั้ง หลายก่อนที่ เหตุการณ์ นั้ น จะเกิด ขึ้น เพื่อ ว่า เมื่อ
เหตุการณ์ นั้ นเกิดขึ้นแล้ว ท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ 30 แต่นี้ ไปเราจะไม่
สนทนากับท่านทั้งหลายมากนั ก เพราะว่าผูค
้ รองโลกนี้ จะมาและไม่มี
สิทธิอํานาจอะไรเหนื อเรา 31 แต่ เราได้ กระทําตามที่พระบิดาได้ ทรง
บัญชาเรา เพื่อโลกจะได้รูว่
้ าเรารักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทั้งหลาย
ไปกันเถิด�
27

15
คําอุปมาเรือ
่ งเถาองุน
่ และกิง่
“เราเป็น เถาองุน
่ แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็น ผู้ ดูแลรักษา
2 กิ่ง ทุ กก ่ง
ิ ในเราที่ ไม่ ออกผล พระองค์ ก็ ทรงตัด ทิ้ง เสีย และกิ่ง ทุ กก
ิ ที่ ออกผล พระองค์ ก็ทรงลิด เพื่อ ให้ ออกผลมากขึ้น 3 ท่านทั้ง หลาย
่ง
ได้ รบ
ั การชําระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้ กล่าวแก่ ท่าน 4 จง
เข้าสนิ ทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิ ทอยู่ในท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่ได้
นอกจากจะติดอยก
ู่ ับเถาฉั นใด ท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจาก
1
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ท่านจะเข้า สนิ ทอย ู่ ในเราฉั น นั้ น 5 เราเป็น เถาองุน
่ ท่านทั้ง หลายเป็
นก ่ง
ิ ผู้ ที่ เข ้า สนิ ทอย ู่ ในเราและเราเข้า สนิ ทอย ู่ ในเขา ผู้ นั้ น จะเกิด
ผลมาก เพราะถ้า แยกจากเราแล้ วท ่านจะทํา สิ่ง ใดไม่ ได้ เลย 6 ถ้า
ผู้ ใดมิ ได้ เข ้า สนิ ทอย ู่ ในเรา ผู้ นั้ นก ็ ต้องถูก ทิ้ง เสีย เหมือนกิ่ง แล้ว ก็
เห ีย
่ วแห้ง ไป และเขารวบรวมไว้ท้ิง ในไฟเผาเสีย 7 ถ้า ท่านทั้ง หลาย
เข้า สนิ ทอย ู่ ในเรา และถ้อยคํา ของเราฝัง อยู่ ในท่านแล้ว ท่านจะขอ
สิ่ง ใดซึ่ง ท่านปรารถนา ท่านก็ จะได้ สิ ่ง นั้ น 8 พระบิดาของเราทรงได้
รับ เกียรติ เพราะเหตุ นี้ คือ เมื่อ ท่านทั้ง หลายเกิด ผลมาก ท่านจึง เป็น
สาวกของเรา 9 พระบิดาทรงรัก เราฉั นใด เราก็ รก
ั ท่านทั้ง หลายฉั น
นั้ น จงยึดม่ันอยู่ในความรักของเรา 10 ถ้าท่านทั้งหลายรักษาบัญญัติ
ของเรา ท่านก็จะยึดม่ั นอยู่ในความรักของเรา เหมือนดัง ที่เรารักษา
พระบัญญั ติ ของพระบิดาเรา และยึ ดม่ั นอยู่ ในความรัก ของพระองค์
11 นี้ คือ สิ่ง ที่ เราได้ บอกแก่ ท่านทั้ง หลายแล้ว เพื่อ ให้ ความยินดี ของ
เราดํารงอยู่ในท่าน และให้ความยินดี ของท่านเต็มเปี่ ยม 12 นี่ แหละ
เป็น บัญญั ติ ของเรา คือ ให้ ท่านทั้ง หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน เหมือนดัง
ที่ เราได้ รก
ั ท่าน 13 ไม่มี ผู้ ใดมี ความรัก ที่ยิ่ง ใหญ่ กว่า น ี้ คือ การที่ผู้ หน
่ง
ึ ผู้ ใดจะสละชีวต
ิ ของตนเพื่ อม ิต รสหายของตน 14 ถ้า ท่านทั้ง หลาย
ประพฤติตามทีเราสั
่
่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
เราไม่ เรียกท่านทั้ง หลายว่า ทาสอีก เพราะทาสไม่ ทราบว่า นาย
ของเขาทํา อะไร แต่ เราเรียกท่านว่า มิตรสหาย เพราะว่า ทุก สิ่ง ที่ เรา
ได้ยน
ิ จาก พระ บิดา ของ เรา เรา ได้ สําแดง แก่ ท่าน แล้ว 16 ท่าน ทั้ง
หลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่าน
ทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวร เพื่อ
ว่า เมื่อ ท่านทูล ขอสิ่ง ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์ จะได้
ประทานสิ่งนั้ นให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ว่า ท่าน
จงรักซึ่งกันและกัน
15

คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง

ถ้า โลกนี้ เกล ียดชัง ท่านทั้ง หลาย ท่านทั้ง หลายก็รู ้ว่า โลกได้ เกล
ียดชัง เราก่อน 19 ถ้า ท่านทั้ง หลายเป็น ของโลก โลกก็ จะรัก ท่านซึ่ง
เป็น ของโลก แต่ เพราะท่านไม่ ใช่ ของโลก แต่ เราได้ เลือกท่านออก
จากโลก เหตุ ฉะนั้ น โลกจึง เกลียดชัง ท่าน 20 จงระลึก ถึง คํา ที่ เราได้
กล ่าวแก่ ท่านทั้ง หลายแล้ วว ่า ‘ทาสมิ ได้ เป็น ใหญ่ กว่า นายของเขา�
ถ้า เขาข่มเหงเรา เขาก็ จะข่มเหงท่านทั้ง หลายด้วย ถ้า เขารักษาคํา
ของเรา เขาก็ จะรักษาคํา ของท่านทั้ง หลายด้วย 21 แต่ ทุ กสิ่ ง ที่ เขา
จะ กระทํา แก่ พวก ท่าน นั้ นก ็ เพราะ นาม ของ เรา เพราะ เขา ไม่ รู ้ จัก
พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา 22 ถ้า เราไม่ ได้ มาประกาศแก่ พวกเขา เขา
18
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ก็คงจะไม่มีบาป แต่ บัดนี้ เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขา 23 ผู้
ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วย 24 ถ้า ณ ท่ามกลาง
พวกเขา เรามิได้กระทําสิ่งซึ่งไม่มีผู้อื่นได้ กระทําเลย พวกเขาก็จะไม่
มี บาป แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาก็ ได้ เห ็น และเกลียดชัง ทั้ง ตัว เราและพระบิดา
ของเรา 25 แต่ การนี้ เกิดขึ้น เพื่อคํา ที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติ ของ
พวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งว่า ‘เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ�
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน

26 แต่เมื่อพระองค์ผูปลอบประโลมใจที
้
เ่ ราจะใช้มาจากพระบิดามา

หาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิ
ดาน ้น
ั ได้ เสด็จ มาแล้ว พระองค์ นั้ น จะทรงเป็น พยานถึง เรา 27 และ
ท่านทั้ง หลายก็ จะเป็น พยานด้วย เพราะว่า ท่านได้ อยู่ กับ เราตั้งแต่
แรกแล้ว�

16
19)

คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-

“เรา บอก สิ่ง เหล่า นี้ แก่ ท่าน ทั้ง หลาย ก็ เพื่อ ไม่ ให้ ท่าน สะดุด ใจ
เขาจะไล่ ท่านเสีย จากธรรมศาลา แท้ จร ิง วัน หนึ่ ง คนใดที่ ประหาร
ชีวต
ิ ของท่านจะคิดว่า เขาทําการนั้ นเป็นการปฏิบัติพระเจ้า 3 เขาจะ
กระทําดังนั้ นแก่ ท่านเพราะเขาไม่รูจั
้ กพระบิดาและไม่รูจั
้ กเรา 4 แต่
ที่ เราบอกสิ่ง เหล่า นี้ แก่ ท่านก็เพื่อ ว่า เมื่อ ถึง เวลานั้ น ท่านจะได้ ระลึก
ว่าเราได้บอกท่านไว้แล้ว และเรามิได้บอกเรื่องนี้ แก่ท่านทั้งหลายแต่
แรก เพราะว่าเรายังอยู่กับท่าน 5 แต่บัดนี้ เรากําลังจะไปหาพระองค์
ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จ
ไปที่ ไหน � 6 แต่ เพราะเราได้ บอกเรื่องนี้ แก่ พวกท่าน จิ ตใจของท่าน
จึงเต็มด้วยความทุกข์โศก
1

2

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก

อย่างไรก็ตามเราบอกความจริง แก่ ท่านทั้ง หลาย คือ การที่ เรา
จาก ไป นั้ นก ็ เพื่อ ประโยชน์ ของ ท่าน เพราะ ถ้า เรา ไม่ ไป พระองค์ ผู้
ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้
พระองค์ มาหาท่าน 8 เมื่อ พระองค์ น้ั น เสด็จ มาแล้ว พระองค์ จะทรง
กระทํา ให้ โลกรูส
้ ก
ึ ถึง ความผิด บาป และถึง ความชอบธรรม และถึง
การพิพากษา 9 ถึงความผิดบาปนั้ น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา 10 ถึง
ความชอบธรรมนั้ น คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทั้ง
หลายจะไม่เห็นเราอีก 11 ถึงการพิพากษานั้ น คือเพราะผู้ครองโลกนี้
ถูกพิพากษาแล้ว
7

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน
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12 เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลาย แต่เดีย
๋ วนี้ ท่านยังรับ
ไว้ไม่ได้ 13 เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว
พระองค์ จะนําท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์ จะ
ไม่ ตรัส โดยพระองค์ เอง แต่ พระองค์ จะตรัสส ่ง
ิ ที่ พระองค์ ทรงได้ ยิน
และพระองค์ จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรูถ
้ ึงสิ่งเหล่านั้ นที ่จะเกิดขึ้น
14 พระองค์จะทรงให้เราได้รบ
ั เกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่ง
ที่ เป็น ของเรามาสําแดงแก่ ท่านทั้ง หลาย 15 ทุ กสิ่ ง ที่ พระบิดาทรงมี
นั้ นเป็นของเรา เหตุฉะนั้ นเราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่ง
เป็นของเรานั้ นมาสําแดงแก่ท่านทั้งหลาย

พระเยซูทรงปลอบใจเหล่าสาวกเกี่ยวกับการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ น
คืนชีพของพระองค์
16 อี กหน่ อยท่านทั้ง หลายก็ จะไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่าน
ก็ จะเห็น เรา เพราะเราไปถึง พระบิดา� 17 สาวกบางคนของพระองค์
จึง พู ดก ั นว ่า “ที่ พระองค์ ตรัส กับ เราว่า ‘อี กหน่ อยท่านทั้ง หลายก็ จะ
ไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา� และ ‘เพราะเรา
ไปถึง พระบิดา� เหล่า นี้ หมายความว่า อะไร� 18 เขาจึง พู ดก ั นว ่า “นั ้น
หมายความว่า อะไรที่ พระองค์ ตรัสว ่า ‘อีก หน่ อย � เราไม่ ทราบว่า สิ ่ง ที่
พระองค์ ตรัสน ัน
้ หมายความว่า อะไร� 19 พระเยซู ทรงทราบว่า เขาอยาก
ทูลถามพระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายถามกันอยูหรื
่ อว่า เรา
หมายความว่าอะไรที่พูดว่า ‘อีกหน่ อยท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อไป
อีกหน่ อยท่านก็จะเห็นเรา� 20 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ท่านจะร้องไห้และครํ่าครวญ แต่โลกจะชื่นชมยินดี และท่านทั้งหลาย
จะทุกข์โศก แต่ความทุกข์โศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชม
ยินดี 21 เมื่อ ผู้ หญิง กําลัง จะคลอดบุตร นางก็ มี ความทุกข์ เพราะถึง
กําหนดแล้ว แต่ เมื่อ คลอดบุตรแล้ว นางก็ ไม่ ระลึก ถึง ความเจ็บ ปวด
นั้ น เลย เพราะมี ความชื่นชมยินดี ที่ คนหนึ่ ง เกิด มาในโลก 22 ฉั นใดก็
ดี ขณะนี้ ท่านทั้งหลายมีความทุกข์โศก แต่ เราจะเห็นท่านอีก และใจ
ท่านจะชื่นชมยินดี และไม่ มี ผู้ ใดช่วงชิง ความชื่นชมยินดี ไปจากท่าน
ได้ 23 ในวัน นั้ น ท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ ท่าน
ทั้งหลายว่า ถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์
จะทรงประทานสิ่งนั้ นให้แก่ท่าน 24 แม้จนบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใด
ในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะ
มี เต็ม เปี่ ยม 25 เราพูด เรื่องนี้ กั บท ่านเป็น คํา อุปมา แต่ วัน หนึ่ ง เราจะ
ไม่พูดกับท่านเป็นคําอุปมาอีก แต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่าง
แจ่มแจ้ง 26 ในวันนั้ นพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่
บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อ ท่าน 27 เพราะว่า พระบิดา
เองก็ ทรงรัก ท่านทั้ง หลาย เพราะท่านรัก เราและเชื่อ ว่า เรามาจาก
พระเจ้า 28 เรามาจากพระบิดาและได้ เข ้า มาในโลกแล้ว เราจะจาก
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โลกนี้ ไปถึงพระบิดาอีก� 29 เหล่ าสาวกของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า “ดู
เถิด บัดนี้ พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้ว มิได้ตรัสเป็นคําอุปมา 30 เดีย
๋ ว
นี้ พวกข้า พระองค์ รู แน่
้ ว ่า พระองค์ ทรงทราบทุก สิง่ และไม่ จํา เป็ นที ่ ผู้ ใด
จะทูล ถามพระองค์ อีก ด้วยเหตุ นี้ ข้า พระองค์ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงมาจาก
พระเจ้า� 31 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือ
32 ดู เถิด เวลาจะมา เวลานั้ นก ็ ถึง แล้ว ที่ ท่านจะต้องกระจัดกระจาย
ไปยัง ที่ ของท่านทุก คน และจะทิ้ง เราไว้แต่ ผู้ เดียว แต่ เราหาได้ อยู่ ผู้
เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิต อยู่ กับ เรา 33 เราได้ บอกเรื่องนี้ แก่
ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์
ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว�

17
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู

พระ เยซู ตรั สด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรง แหงน พระ พักตร์ ข้น
ึ ดู ฟ้า
และตรัสว ่า “พระบิดาเจ้าข้า ถึง เวลาแล้ว ขอทรงโปรดให้ พระบุตร
ของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์
2 ดัง ที่ พระองค์ ได้ ทรง โปรด ให้ พระ บุ ตรม ี อํานาจ เหนื อ เนื้ อ หนั ง ทั้ง
สิ้น เพื่อ ให้ พระ บุตร ประทาน ชี วิ ตน ิ รัน ดร์ แก่ คน ทั้ง ปวง ที่ พระองค์
ทรง มอบ แก่ พระ บุตร นั้ น 3 และ นี่ แหละ คือ ชี วิ ตน ิ รัน ดร์ คือ ที่ เขา
รูจ
้ ัก พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า เทีย
่ งแท้ องค์ เดียว และรูจ
้ ัก พระเยซู
คริสต์ ที่ พระองค์ ทรงใช้ มา 4 ข้า พระองค์ ได้ ถวายเกียรติ แด่ พระองค์
ในโลก ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์
กระทํา นั้ น สําเร็จ แล้ว 5 บัดนี้ โอ พระ บิดา เจ้าข้า ขอ ทรง โปรด ให้
ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ คือ เกียรติ ซ่ง
ึ ข้า
พระองค์ ได้ มี ร่วม กับ พระองค์ ก่อน ที่ โลก นี้ มี มา 6 ข้า พระองค์ ได้
สําแดงพระนามของพระองค์ แก่ คนทั้ง หลายที่ พระองค์ ได้ ประทาน
ให้ แก่ ข้า พระองค์ จากมวลมนุษย์ โลก คนเหล่า นั้ น เป็น ของพระองค์
แล้ว และพระองค์ ได้ ประทานเขาให้แก่ ข้าพระองค์ และเขาได้ รก
ั ษา
พระดํารัสของพระองค์แล้ว 7 บัดนี้ เขาทั้งหลายรูว่
้ า ทุกสิ่งที่พระองค์
ได้ประทานแก่ข้าพระองค์น้ั นมาจากพระองค์ 8 เพราะว่าพระดํารัสที่
พระองค์ ตรัสประทานให้แก่ ข้าพระองค์ นั้ น ข้าพระองค์ ได้ ให้เขาแล้ว
และเขาได้รบ
ั ไว้ และเขารูแน่
้ ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์ และเขา
เชื่อ ว่า พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา 9 ข้า พระองค์ อธิษฐานเพื่อ
เขา ข้าพระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อโลก แต่ เพื่อคนเหล่านั้ นที ่พระองค์
ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ เพราะว่า เขาเป็น ของพระองค์ 10 ทุ กสิ่
งซึ่ง เป็น ของข้า พระองค์ ก็ เป็น ของพระองค์ และทุก สิ่ง ซึ่ง เป็น ของ
พระองค์ ก็ เป็น ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ มี เกียรติ ในสิ่ง เหล่า
1
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นั้ น 11 บัดนี้ ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้ อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลก
นี้ และข้า พระองค์ กําลัง จะไปหาพระองค์ ข้า แต่ พระบิดาผู้ บริสุทธิ์
ขอพระองค์ ทรงโปรดพิทั กษ ์ รก
ั ษาบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ประทานแก่
ข้า พระองค์ ไว้ โดยพระนามของพระองค์ เพื่อ เขาจะเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน
เดียวกัน เหมือน ดัง ข้า พระองค์ กับ พระองค์ 12 เมื่อ ข้า พระองค์ ยัง
อยู่ กับ คนเหล่า นั้ น ในโลกนี้ ข้า พระองค์ ก็ได้ พิทักษ์ รักษาพวกเขาไว้
โดย พระนาม ของ พระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทาน แก่ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ ได้ ปกป้องเขาไว้ และไม่ มี ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดเสีย ไปนอกจากลูก
ของความพินาศ เพื่อ พระคัมภีร ์ จะสําเร็จ 13 และบัดนี้ ข้า พระองค์
กําลังจะไปหาพระองค์ และข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ในโลก เพื่อ
เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นชมยินดี ของข้า พระองค์ อย่างเต็ม เปี่ ยม 14 ข้า
พระองค์ ได้ มอบพระดํารัส ของพระองค์ ให้ แก่ เขาแล้ว และโลกนี้ ได้
เกล ียดชัง เขา เพราะเขาไม่ ใช่ ของโลก เหมือนดัง ที่ ข้า พระองค์ ไม่ใช่
ของโลก 15 ข้า พระองค์ ไม่ ได้ ขอให้ พระองค์ เอาเขาออกไปจากโลก
แต่ ขอ ปกป้อง เขา ไว้ ให้ พ้น จาก ความ ชั่ว ร้าย 16 เขา ไม่ ใช่ ของ โลก
เหมือน ดัง ที่ ข้า พระองค์ ไม่ใช่ ของ โลก 17 ขอ ทรง โปรด ชําระ เขา ให้
บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความ
จริง 18 พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มาในโลกฉั นใด ข้า พระองค์ ก็ ใช้
เขาไปในโลกฉั น นั้ น 19 ข้า พระองค์ ถวายตัว ของข้า พระองค์ เพราะ
เห็น แก่ เขา เพื่อ ให้ เขา รับ การ ทรง ชําระ แต่ง ตั้ง ไว้ โดย ความ จริ งด
้วยเช่ นก ัน 20 ข้า พระองค์ มิได้ อธิษฐานเพื่อ คนเหล่า นี้ พวกเดียว แต่
เพื่อ คนทั้ง ปวงที่ จะเชื่อ ในข้า พระองค์ เพราะถ้อยคํา ของเขา 21 เพื่อ
เขาทั้ง หลายจะได้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ คือ พระบิดา
ทรง สถิต ใน ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ ใน พระองค์ เพื่อ ให้ เขา เป็
นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดีย วกั นก ับ พระองค์ และกับ ข้า พระองค์ ด้วย เพื่อ โลก
จะได้ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา 22 เกียรติ ซึ่ง พระองค์ ได้
ประทานแก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ มอบให้ แก่ เขา เพื่อ เขาจะได้
เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป็ นอ ัน หนึ่ งอ
ัน เดียวกัน นั้ น 23 ข้า พระองค์ อยู่ ใน เขา และ พระองค์ ทรง อยู่ ใน ข้า
พระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ
์ และเพื่อ โลกจะได้ รู ้ว่า พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา และพระองค์
ทรงรักเขาเหมือนดังทีพระองค์
่
ทรงรักข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า
ข้า พระองค์ ปรารถนาให้ คนเหล่านั้ นที ่ พระองค์ ได้ ประทานให้ แก่ ข้า
พระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ ในที่ซ่ง
ึ ข้าพระองค์ อยู่นั้ นด้วย เพื่อเขาจะ
ได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ซ่ง
ึ พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์
เพราะพระองค์ ทรงรัก ข้า พระองค์ ก่อนที่ จะทรงสร้างโลก 25 โอ ข้า
แต่ พระบิดาผู้ ชอบธรรม โลกนี้ ไม่รู ้ จัก พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ รู ้ จัก
พระองค์ และคนเหล่า นี้ รู ้ว่า พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา 26 ข้า
พระองค์ได้ประกาศให้เขารูจ
้ ักพระนามของพระองค์ และจะประกาศ

ยอห์น 18:1

204

ยอห์น 18:17

ให้ เขารู ้อีก เพื่อ ความรัก ที่ พระองค์ ได้ ทรงรัก ข้า พระองค์ จะดํารงอยู่
ในเขา และข้าพระองค์จะอยูใ่ นเขา�

18
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม (มธ 26:47-56;
มก 14:43-50; ลก 22:47-53)
1 เมื่อ พระเยซู ตรั สด ัง นี้ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จ ออกไปกับ เหล่า สาวก
ของพระองค์ ข้ามลํา ธารขิด โรนไปยัง สวนแห่ง หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ เข้าไป
ในสวนนั ้ นก ับ เหล่า สาวก 2 ยู ดาสผู้ ที่ ทรยศพระองค์ ก็ รู ้จัก สวนนั ้น ด้วย
เพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกันทีน
่ ั ่นบ่อยๆ 3 ยู
ดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี
ถือโคมถือไต้และเครือ
่ งอาวุธไปที่ นั ่น 4 พระเยซู ทรงทราบทุกสิง่ ที่จะเกิด
ขึ้นกับพระองค์ พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาหา
ใคร� 5 เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ� พระเยซู ตรัส
กับ เขาว่า “เราคือ ผู้ นั้ น แหละ � ยู ดาสผู้ ทรยศพระองค์ ก็ ยืน อยู่ กับ คน
เหล่า นั ้น ด้วย 6 เมื่อ พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราคือ ผู้ นั้ น แหละ
� เขาทัง้ หลายได้ ถอยหลัง และล้ม ลงที่ ดิน 7 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาอี
กว่า “ท่านมาหาใคร� เขาทูล ตอบว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ� 8 พระ
เยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกท่านแล้ วว ่า เราคือ ผู้ นั้ น เหตุ ฉะนั้ น ถ้า ท่าน
แสวงหาเราก็ จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปเถิด� 9 ทัง้ นี้ ก็ เพื่อ พระดํารัส จะ
สําเร็จ ซึ่ง พระเยซู ตรัส ไว้แล ้ วว ่า “คนเหล่า นั้ น ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทาน
แก่ ข้า พระองค์ ไม่ ได้ เสีย ไปสัก คนเดียว� 10 ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึง ชัก
ออกและฟันผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต ถูกหข
ู ้างขวาขาดไป ชื่อของผู้
11
รับใช้คนนั ้นคือมัลคัส พระเยซู จึงตรัสกับเปโตรว่า “จงเอาดาบใส่ฝก
ั
เสีย เราจะไม่ด่ ืมถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ�
ทรงอยู่ต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65;
ลก 22:66-71)
12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซู
มัดไว้ 13 แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อน เพราะอันนาสเป็นพ่อตาของ
คายาฟาสผู้ซ่ึงเป็นมหาปุโรหิตประจําการในปี นั ้น 14 คายาฟาสผู้นี้ แหละ
ที่แนะนําพวกยิวว่า ควรให้คนหนึ่ งตายแทนพลเมืองทัง้ หมด

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)
15 ซีโมนเปโตรได้ติดตามพระเยซู ไป และสาวกอีกคนหนึ่ งก็ติดตามไป
ด้วย สาวกคนนั ้นเป็ นที่รู จั
้ กของมหาปุโรหิต และเขาได้เข้าไปกับพระเยซู
ถึง คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต 16 แต่ เปโตรยืน อยู่ ข้างนอกริม ประตู สาวก
อีก คนหนึ่ ง นั ้ นที ่ รู ้จั กก ั นก ับ มหาปุโรหิต จึง ได้ ออกไปและพู ดก ับ หญิง ที่
เฝ้าประตู แล้วก็พาเปโตรเข้าไป 17 ผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตรว่า
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“ท่านเป็น สาวกของคนนั ้น ด้วยหรือ� เขาตอบว่า “ข้า ไม่ เป็น � 18 พวกผู้
รับใช้กับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ที่นั ่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว แล้ว
ก็ยืนผิงไฟกัน เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยูก
่ ับเขาด้วย
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต
มหาปุโรหิต จึง ได้ ถามพระเยซู ถึง เหล่า สาวกของพระองค์ และคํา
สอนของพระองค์ 20 พระเยซู ตรัส ตอบท่านว่า “เราได้ กล ่าวให้ โลกฟัง
อย่างเปิดเผย เราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ในพระวิหารที่
พวกยิวเคยชุมนุมกัน และเราไม่ได้กล่าวสิ่งใดอย่างลับๆเลย 21 ท่าน
ถามเราทําไม จงถามผูที
้ ได้
่ ฟังเราว่า เราได้พูดอะไรกับเขา ดูเถิด เขา
รู ้วา
่ เรากล่าวอะไร� 22 เมื่อ พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว เจ้า หน้าที่ คนหนึ่ ง
ซึ่งยืนอยู่ที่ นั ่นได้ตบพระเยซู ด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูดว่า “เจ้าตอบมหา
ปุโรหิตอย่างนั ้นหรือ� 23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราพูดผิด จงเป็น
พยานในสิ่งทีผ
่ ิดนั้ น แต่ถ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อันนาสจึง
ให้ พาพระเยซู ซ่ึง ถู กมั ดอย ู่ ไปหาคายาฟาสผู้ เป็น มหาปุโรหิต ประจํา การ
25 ซี โมนเปโตรกํา ลัง ยืน ผิง ไฟอยู่ คนเหล่า นั ้น จึง ถามเปโตรว่า “เจ้ าเป็ น
สาวกของคนนั ้น ด้วยหรือ� เปโตรปฏิเสธว่า “ข้า ไม่ เป็น � 26 ผู้รบ
ั ใช้ คน
หนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ซึ่ง เป็น ญาติ กับ คนที่ เปโตรฟัน หู ขาดก็ กล ่าวขึ้ นว ่า
“ข้า เห็น เจ้า กั บท ่านผู้ นั้น ในสวนไม่ ใช่หรือ � 27 เปโตรปฏิเสธอีก ครัง้ หนึ่ ง
และในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
19

เขานํา พระเยซู ไปอยู่ ต่อ หน้า ปี ลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก
23:1-7)
28 เขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรียม เป็ น
เวลา เช้า ตรู ่ พวก เขา เอง ไม่ ได้ เข ้า ไป ใน ศาล ปรี โทเร ี ยม เพื่อ ไม่ ให้ เป็น
มลทิน แต่จะได้กินปัสกาได้ 29 ปีลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั ้นแล้วถามว่า
“พวกท่านมีเรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ � 30 เขาตอบท่านว่า “ถ้าเขาไม่ใช่ผู้รา้ ย
พวกข้าพเจ้าก็จะไม่มอบเขาไว้กับท่าน� 31 ปีลาตจึงกล่าวแก่เขาว่า “พวก
ท่านจงเอาคนนี้ ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด� พวกยิวจึงเรียน
ท่านว่า “การที่ พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวต
ิ คนใดคนหนึ่ งนั ้นเป็นการผิด
กฎหมาย� 32 ทัง้ นี้ เพื่อพระดํารัสของพระเยซูจะสําเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสว
่า พระองค์ จะทรงสิน
้ พระชนม์ อย่างไร 33 ปี ลาตจึง เข้าไปในศาลปรีโทเร
ี ยมอีก และเรียกพระเยซู มาทูล ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ ของ
พวกยิวหรือ� 34 พระเยซูตรัสตอบท่านว่า “ท่านถามอย่างนั้ นแต่ลําพัง
ท่านเองหรือ หรือมีคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา� 35 ปีลาตทูลตอบ
ว่า “เราเป็นยิวหรือ ชนชาติของท่านเองและพวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบท่าน
ไว้กับ เรา ท่านทํา ผิด อะไร� 36 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “อาณาจักรของเรา
มิ ได้ เป็น ของโลกนี้ ถ้า อาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็
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จะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมมือของพวกยิว แต่บัดนี้ อาณาจักรของ
เรามิได้มาจากโลกนี้ � 37 ปี ลาตจึงทูลถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั ้นท่าน
เป็นก ษั ตริ ย์ หรือ � พระเยซู ตรัส ตอบว่า “ท่าน พูด ว่า เราเป็นกษั ตริ ย์
เพราะเหตุ นี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึง
ความจริง คนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา� 38 ปี
ลาตทูล ถามพระองค์ ว่า “ความจริง คือ อะไร� เมื่อ ถามดัง นั ้น แล้ วท ่า นก็
ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่า “เราไม่เห็นคนนั ้นมีความผิดแม้แต่
น้ อย
พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้รบ
ั การปลดปล่อย (มธ 27:1526; มก 15:6-15; ลก 23:18-25)
39 แต่ พวก ท่าน มี ธรรมเนี ยม ให้ เรา ปล่อย คน หนึ่ ง ให้ แก่ ท่าน ใน เท
ศกาลปัส กา ฉะนั ้น ท่าน จะ ให้ เรา ปล่อย กษั ตริ ย์ ของ พวก ยิว ให้ แก่ ท่าน
หรือ� 40 คนทัง้ หลายจึง ร้องขึ้ นอ ี กว่า “อย่า ปล่อยคนนี้ แต่ จงปล่อยบา
รับบัส� บารับบัสนน
ั ้ เป็นโจร

19
พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม

1 ขณะนั ้นปี ลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี 2 และพวกทหารก็เอาหนาม

สานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์ และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วง
3 แล ้ วท ูล ว่า “ท่า นกษั ตริย์ ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ� และเขาก็ ตบ
พระองค์ด้วยฝ่ามือ
ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน

ปี ลาตจึง ออกไปอีก และกล่าวแก่ คนทัง้ หลายว่า “ดู เถิด เราพาคนนี้
ออกมาให้ ท่านทัง้ หลายเพื่อ ให้ ท่านรู ้ว่า เราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด สิง่
ใดเลย� 5 พระเยซู จึง เสด็จ ออกมาทรงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและทรงเสื้อ
สี ม่วง และปี ลาตกล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ดู คนนี้ ซิ � 6 ฉะนั ้น เมื่อ พวก
ปุโรหิต ใหญ่ และพวกเจ้า หน้าที่ ได้ เห ็ นพระองค์ เขาทัง้ หลายร้องอึง ว่า
“ตรึง เขาเสีย ตรึง เขาเสีย� ปี ลาตกล่า วแก่ เขาว่า “พวกท่านเอาเขาไป
ตรึง เองเถิด เพราะเราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด เลย� 7 พวกยิว ตอบท่าน
ว่า “พวกเรามี กฎหมาย และตามกฎหมายนั ้น เขาควรจะตาย เพราะเขา
ได้ ตัง้ ตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า� 8 ฉะนั ้ นครัน
้ ปี ลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่าน
ก็ ตกใจกลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซู ว่า
“ท่านมาจากไหน� แต่ พระเยซู มิได้ ตรัส ตอบประการใด 10 ปี ลาตจึง ทูล
พระองค์ ว่า “ท่านจะไม่ พู ดก ับ เราหรือ ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า เรามี อาํ นาจที่ จะ
ตรึงท่านที่กางเขน และมีอาํ นาจที่จะปล่อยท่านได้� 11 พระเยซูตรัสตอบ
ว่า “ท่าน จะ มี อํานาจ เหนื อ เรา ไม่ ได้ นอกจาก จะ ประทาน จาก เบื้อง
บน ให้ แก่ ท่าน เหตุ ฉะนั้ น ผู้ ที่ มอบ เรา ไว้ กั บท ่านจึ งม ี ความ ผิด บาป
4
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มากกว่าท่าน� 12 ตัง้ แต่นั ้นไปปี ลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์ แต่
พวกยิวร้องอึงว่า “ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ผู้ใด
ที่ตัง้ ตัวเป็นกษั ตริย์ก็พูดต่อสู้ซีซาร์� 13 เมื่อปีลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่านจึงพา
พระเยซู ออกมา แล้วนังบ
่ ัลลั งก์พิพากษา ณ ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษา
ฮีบรู เรียกว่า กับบาธา
ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์
วัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียมปัส กา เวลาประมาณเที่ยง ท่านพู ดก ับ พวกยิ
วว่า “ดูเถิด นี่ คือกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลาย� 15 แต่เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า
“เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขน� ปี ลาตพูดกับเขาว่า
“ท่านจะให้เราตรึงกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลายที่กางเขนหรือ� พวกปุโรหิต
ใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มีกษั ตริย�
์
14

47)

ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-

แล ้ว ปี ลาตจึง มอบพระองค์ ให้ เขาพาไปตรึง ที่ กางเขน และเขาพา
พระเยซู ไป 17 และพระองค์ ทรงแบกกางเขนของพระองค์ ไปยัง สถานที่
แห่ง หน ่งึ ซึ่ง เรียกว่า สถานที่ กะโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกว่า กลโกธา
18 ณ ที่ นั ้น เขาตรึงพระองค์ ไว้ที่ กางเขนกับคนอีกสองคน คนละข้างและ
พระเยซู ทรงอยู่กลาง 19 ปี ลาตให้เขียนคําประจานติดไว้บนกางเขน และ
คําประจานนั ้ นว่า “เยซู ชาวนาซาเร็ธ กษั ตริย์ของพวกยิว� 20 พวกยิวเป็
นอ ัน มากจึง ได้ อา่ นคํา ประจานนี้ เพราะที่ ซ่ึง เขาตรึง พระเยซู นั้น อยู่ ใกล้
กับ กรุ ง และคํา นั ้น เขียนไว้ เป็น ภาษาฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลาติน
21 ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ ของพวกยิว จึง เรียนปี ลาตว่า “ขออย่า เขียนว่า
‘กษั ตริย์ ของพวกยิว� แต่ ขอเขียนว่า ‘คนนี้ บอกว่า เราเป็นกษั ตริย์ ของ
พวกยิว� ” 22 ปีลาตตอบว่า “สิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป� 23 ครัน
้ พวก
ทหารตรึง พระเยซู ไว้ที่ กางเขนแล้ว เขาทัง้ หลายก็ เอาฉลองพระองค์ แบ ่
งออกเป็น สี่ ส่วนให้ ทหารทุก คนคนละส่ วน และเอาฉลองพระองค์ ชน
ั ้ ใน
24
ด้วย ฉลองพระองค์ ชัน
้ ในนั ้น ไม่ มี ตะเข็บ ทอตัง้ แต่ บนตลอดล่าง เหตุ
ฉะนั ้น เขาจึง พู ดก ั นว ่า “เราอย่า ฉี ก แบ่ งก ัน เลย แต่ ให้ เราจับ สลากกัน
จะ ได้ รู ้ ว่า ใคร จะ ได้� ทัง้ นี้ เพื่อ พระ คัมภีร ์ จะ สําเร็จ ที่ ว่า ‘เสื้อผ้า ของ ข้า
พระองค์ เขาแบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์ นั ้น เขาก็ จับสลากกัน�
พวกทหารจึง ได้ กระทํา ดังนี้ 25 ผู้ ที่ ยืน อยู่ ข้างกางเขนของพระเยซู นั ้น มี
มารดาของพระองค์ กั บน ้า สาวของพระองค์ มาร ีย์ ภรรยาของเคลโอปัส
และมารีย์ ชาวมัก ดาลา 26 ฉะนั ้น เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น มารดา
ของ พระองค์ และ สาวก คน ที่ พระองค์ ทรง รัก ยืน อยู่ ใกล้ พระองค์ ตรัส
กับ มารดาของพระองค์ ว่า “หญิง เอ๋ย จงดู บุ ตรของท่านเถิด� 27 แล
้ว พระองค์ ตรัส กับ สา วก คน นั ้ นว ่า “จงดู มารดา ของ ท่าน เถิด� และ
16
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ตัง้ แต่ เวลา นั ้น มา สา วก คน นั ้ นก ็ รับ นาง มา อยู่ ใน บ้าน ของ ตน 28 หลัง
จากนั ้น พระเยซู ทรงทราบว่า ทุ กสิ่ ง สําเร็จ แล้ว เพื่อ พระคัมภีร จ
์ ะสําเร็จ
จึง ตรัสว ่า “เรากระหายนํ้า� 29 มี ภาชนะใส่ น้ํา องุน
่ เปรีย
้ ววางอยู่ ที่ นั่น
เขาจึง เอาฟองนํ้า ชุ บน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วใส่ ปลายไม้ หุ สบชู ข้น
ึ ให้ถึง พระโอษฐ์
30
ของพระองค์ เมื่อ พระเยซู ทรงรับน ้าํ องุน
่ เปรีย
้ วแล้ว พระองค์ ตรัสว ่า
“สําเร็จแล้ว� และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
เพราะวัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียม พวกยิว จึง ขอให้ ปี ลาตทุบ ขาของผู้ ที่ ถู
กตรึงให้หัก และให้เอาศพไปเสีย เพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่ กางเขนในวันสะ
บาโต (เพราะวัน สะบาโตนั ้น เป็ นว ัน ใหญ่� 32 ดัง นั ้น พวกทหารจึง มาทุบ
ขาของคนที่ หนึ่ ง และขาของอีก คนหนึ่ ง ที่ ถู กตรึง อยู่ กับ พระองค์ 33 แต่
เมื่อ เขามาถึง พระเยซู และเห็นว ่า พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาจึ งม ิ ได้ ทุ
34
บขาของพระองค์ แต่ ทหารคนหนึ่ ง เอาทวนแทงที่ สี ข้างของพระองค์
และโลหิ ตก ั บน้าํ ก็ ไหลออกมาทั นที 35 คนนั ้ นที ่ เห ็ นก ็ เป็น พยาน และคํา
พยานของเขาก็เป็นความจริง และเขาก็รูว่้ าเขาพูดความจริง เพื่อท่านทัง้
หลายจะได้ เชื่อ 36 เพราะสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้น เพื่อ ข้อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จซึ่ง
ว่า ‘พระอัฐิของพระองค์จะไม่หก
ั สักซี่เดียว� 37 และมีข้อพระคัมภีรอี
์ กข้อ
หนึ่ งว่า ‘เขาทัง้ หลายจะมองดูพระองค์ผูซึ
้ ่งเขาเองได้แทง�
31

พระเยซู ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก
15:43-47; ลก 23:50-56)
38 หลังจากนี้ โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ่งเป็ นสาวกลับๆของพระเยซู
เพราะกลัว พวกยิว ก็ได้ ขอพระศพพระเยซู จากปี ลาต และปี ลาตก็ ยอม
ให้ โยเซฟจึง มาอัญเชิญ พระศพพระเยซู ไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง ตอน
แรกไปหาพระเยซู ในเวลากลางคืน นั ้ นก ็ มาด ้วย เขานํา เครือ
่ งหอมผสม
คือมดยอบกับกฤษณาหนั กประมาณสามสิบกว่ากิโลกรัมมาด้วย 40 พวก
เขาอัญเชิญ พระศพพระเยซู และเอาผ้า ป่านกับ เครือ
่ งหอมพัน พระศพ
41
นั ้นตามธรรมเนี ยมฝังศพของพวกยิว ในสถานที่พระองค์ถูกตรึงที่กาง
เขนนั ้ นม ี สวนแห่ง หนึ่ ง ในสวนนั ้ นม ี อุโมงค์ ฝัง ศพใหม่ ที่ ยังไม่ ได้ ฝัง ศพผู้
ใดเลย 42 เพราะวัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียมของพวกยิว และเพราะอุโมงค์ นั้น
อยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น

20
การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู คริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14;
ลก 24:1-43)
1 วัน แรกของสัปดาห์ เวลาเช้า มืด มาร ีย์ ชาวมัก ดาลามาถึ งอ ุ โมงค์ ฝัง
ศพ เธอเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยู่แล้ว 2 เธอจึงวิง่ ไปหาซีโมนเปโตร
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และสาวกอีกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักนั ้น และพูดกับเขาว่า “เขาเอาองค์
พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้ว และพวกเราไม่รู ว่
้ าเขาเอาพระองค์
ไปไว้ที่ไหน � 3 เปโตรจึง ออกไปยั งอ ุ โมงค์ กับ สาวกคนนั ้น 4 เขาจึง วิง่ ไป
ทัง้ สองคน แต่ สาวกคนนั ้ นว ง
ิ่ เร็ว กว่า เปโตรจึง มาถึ งอ ุ โมงค์ ก่อน 5 เขา
ก้ม ลงมองดู เห ็น ผ้า ป่านวางอยู่ แต่ เขาไม่ ได้ เข ้า ไปข้างใน 6 ซี โมนเปโตร
ตามมาถึงภายหลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่ 7 และผ้าพัน
พระเศียรของพระองค์ ไม่ได้ วางอยู่กับผ้าอื่น แต่ พับไว้ต่างหาก 8 แล้วสา
วกคนนั ้ นที ่มาถึ งอุโมงค์ ก่อนก็ เข้าไปด้วย เขาได้ เห็นและเชื่อ 9 เพราะว่า
ขณะนั ้นเขายังไม่ เข้าใจข้อพระคัมภีรที
์ ่ วา่ พระองค์ จะต้องฟื้ นขึ้นมาจาก
ความตาย 10 แล้วสาวกทัง้ สองก็กลับไปยังบ้านของตน

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา
แต่ ฝ่ายมารียย
์ ื นร ้ องไห้ อยู่ นอกอุโมงค์ ขณะที่ ร้องไห้ อยู่ เธอก้ม ลง
มองดูที่อุโมงค์ 12 และได้เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั ่งอยู่ ณ ที่
ซึ่ง เขาวางพระศพพระเยซู องค์ หน่ึ งอยู่เบื้องพระเศียร และองค์ หน่ึ งอยู่
เบื้องพระบาท 13 ทูตทัง้ สองพูดกับมารีย์ว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม� เธอ
ตอบทูต ทัง้ สองว่า “เพราะเขาเอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ไปเสีย
แล้ว และข้าพเจ้าไม่ ทราบว่าเขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน� 14 เมื่อมารีย์พู
ดอย่างนั ้นแล้ว ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่า
เป็นองค์พระเยซู 15 พระเยซู ตรัสถามเธอว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม เจ้
าตามหาผู้ใด� มารีย์สําคัญว่าพระองค์ เป็นคนทําสวนจึงตอบพระองค์
ว่า “นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉั นรู้วา่ เอาพระองค์
ไปไว้ที่ไหน และดิฉันจะรับพระองค์ไป� 16 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “มารีย์
เอ๋ย � มาร ีย์ จึง หัน มาและทูล พระองค์ ว่า “รับ โบนี � ซึ่ง แปลว่า อาจารย์
17 พระเยซู ตรัสกับเธอว่า “อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหา
พระบิดาของเรา แต่ จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เรา
จะขึ้น ไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้ง หลาย และไป
หาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย� 18 มารีย์มักดาลา
จึงไปบอกพวกสาวกว่า เธอได้เหน
็ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ได้
ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
11

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส
คํ่า วัน นั ้น ซึ่ง เป็ นว ัน แรกของสัปดาห์ เมื่อ สาวกปิด ประตู หอ
้ งที่ พวก
เขา อยู่ แล ้ว เพราะ กลัว พวก ยิว พระ เยซู ได้ เสด็จ เข้า มา ประทับ ยืน อยู่
ท่ามกลางเขา และตรัสกับเขาว่า “สันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลาย
เถิด� 20 ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ ทรงให้เขาดู พระหัตถ์
และสีข้างของพระองค์ เมื่อ พวกสาวกเห็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว เขา
ก็ มี ความ ยินดี 21 พระ เยซู จึง ตรัส กับ เขา อี กว่า “สันติ สุข จง ดํา รง อยู่
19

ยอห์น 20:22
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กั บท ่า นทั้ง หลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้ เรามาฉั นใด เราก็ ใช้
ท่านทั้งหลายไปฉั นนั้ น� 22 ครัน
้ พระองค์ตรัสดังนั ้นแล้วจึงทรงระบาย
ลมหายใจออกเหนื อ เขา และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทั้ง หลายจงรับ พระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ เถิด 23 ถ้า ท่านจะยกความผิด บาปของผู้ ใด ความ
ผิดบาปนั้ นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้
ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผูนั
้ ้ น�
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครัง้ หนึ่ งและโธมัสยอมเชื่อ
แต่ ฝ่ายโธมัส ที่ เขาเรียกกั นว ่า ดิ ดุม ัส ซึ่ง เป็น สาวกคนหนึ่ ง ในสิบ
สองคนนั ้น ไม่ ได้ อยู่ กับ พวกเขาเมื่อ พระเยซู เสด็จ มา 25 สาวกอื่นๆจึง
บอกโธมั สว ่า “เราได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว� แต่ โธมัส ตอบเขาเห
ล่านั ้ นว ่า “ถ้า ข้า ไม่ เห ็ นรอยตะปู ที่ พระหัตถ์ ของพระองค์ และไม่ ได้ เอา
นิว
้ ของข้าแยงเข้าไปที่ รอยตะปูนั ้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่ สี
ข้างของพระองค์ แล้ว ข้า จะไม่ เชื่อ เลย� 26 ครัน
้ ล่วงไปแปดวัน แล้ว เหล่
าสาวกของพระองค์ อยู่ด้วยกันข้างในอีก และโธมัสก็ อยู่กับพวกเขาด้วย
ประตู ปิด แล้ว พระเยซู เสด็จ เข้า มาและประทับ ยืน อยู่ ท่ามกลางเขาและ
ตรัสว ่า “สันติ สุข จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทั้ง หลายเถิด� 27 แล ้ว พระองค์
ตรัสกับโธมัสว่า “จงยื่นนิ้วมาที่นี่ และดู มือของเรา จงยื่นมือออกคลํา
ที่ สี ข้างของเรา อย่า ขาดความเชื่อ เลย แต่ จงเชื่อ เถิด� 28 โธมัส ทูล
ตอบพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์ และพระเจ้า ของข้า
พระองค์� 29 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “โธมัส เอ๋ย เพราะท่านได้ เห ็น เรา
ท่านจึงเชื่อ ผูที
้ ไม่
่ เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข�
24

ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
พระ เยซู ได้ ทรง กระทํา หมาย สําคัญ อื่นๆ อีก หลาย ประการ ต่อ หน้า
เหล่า สาวกของพระองค์ ซึ่ง ไม่ ได้ จดไว้ ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ 31 แต่ การที่ ได้
จดเหตุ การณ์ เหล่า นี้ ไว้ก็ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เชื่อ ว่า พระเยซู ทรงเป็น
พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิต
โดยพระนามของพระองค์
30

21

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระ เยซู ได้ ทรง สําแดง พระองค์ แก่ เหล่
า สาวก อีก ครัง้ หนึ่ ง ที่ ทะ เลทิ เบเรียส และ พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์
อย่างนี้ 2 คือ ซี โมนเปโตร โธมัส ที่ เรียกว่า ดิ ดุม ัส และนาธานาเอลชาว
บ้านคานาแคว้น กาลิ ลี และบุตรชายทัง้ สองของเศเบดี และสาวกของ
พระองค์อีกสองคนกําลังอยูด้
่ วยกัน
1

การตกปลาที่ล้มเหลว

ยอห์น 21:3
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ซี โมนเปโตรบอกเขาว่า “ข้า จะไปจับ ปลา� เขาทัง้ หลายจึง พู ดก ั บท
่านว่า “เราจะไปกั บท่านด้วย� เขาก็ ออกไปลงเรือทั นที แต่ คืนนั ้นเขาจับ
ปลาไม่ ได้ เลย 4 แต่ ครันร
้ ุ่ง เช้า พระเยซู ประทับ ยืน อยู่ที่ ฝั่ ง แต่ เหล่ าสาวก
ไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3

พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ และตรัสส ง
ั ่ เหล่า สาวก อวนเต็ม ไปด้วย
ปลา
5 พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “ลูกเอ๋ย มีอาหารบ้างหรือเปล่า� เขาทูล
ตอบพระองค์ ว่า “ไม่มี� 6 พระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงทอดอวน
ลงทางด้านขวาเรือเถิด แลว
้ จะได้ปลาบ้าง� เขาจึงทอดอวนลงและได้
ปลาเป็ นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ 7 สาวกคนที่พระเยซูทรงรักจึงบอก
เปโตรว่า “เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า� เมื่อซีโมนเปโตรได้ยนว
ิ ่าเป็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า เขาก็ หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของเขามาสวมรัดไว้ (เพราะเขา
เปลือยเปล่า อยู�
่ แล้ว ก็ กระโดดลงทะเล 8 แต่ สาวกอื่นๆนั ้น นั ่ง เรือ เล็กๆ
มา ลากอวนที่ ติ ดปลาเต็ มน ั ้ นมาด้วย (เพราะเขาอยู่ ไม่ ห่างจากฝั่ งนั ก
ไกลประมาณหนึ่ งร้อยเมตรเท่านั ้น� 9 เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่ ง เขาก็เห็นถ่าน
ติดไฟอยู่ และมี ปลาวางอยู่ ข้างบนและมี ขนมปัง 10 พระเยซู ตรัส กับ เขา
ทัง้ หลายว่า “เอาปลาทีได้
่ เมื่อกีน
้ ี้ มาบ้าง� 11 ซีโมนเปโตรจึงไปลากอวน
ขึ้น ฝั่ ง อวนติด ปลาใหญ่ เต็ม มี หน ่ง
ึ ร้อยห้า สิบ สามตัว และถึง มากอย่าง
นั ้นอวนก็ไม่ขาด
พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก

พระ เยซู ตรัส กับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “เชิญ มา รับ ประทาน อาหาร กัน
เถิด� และ ใน พวก สาวก ไม่ มี ใคร กล้า ถาม พระองค์ ว่า “ท่าน คือ ผู้ ใด
� เพราะเขารู ้ อยู่ ว่า เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 พระเยซู ทรงเข้า มาหยิบ
ขนมปัง แจกให้เขาและทรงหยิบ ปลาแจกด้วย 14 นี่ เป็ นคร ัง้ ที่ สามที่ พระ
เยซู ทรงสําแดงพระองค์ แก่ พวกสาวกของพระองค์ หลัง จากที่ พระองค์
ทรงคืนพระชนม์
12

“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ�
เมื่อ รับ ประทาน อาหาร เสร็จ แล้ว พระ เยซู ตรัส กับ ซี โม นเป โต ร ว่า
“ซี โม นบุตร ชาย โย นาห์ เอ๋ย ท่าน รัก เรา มากกว่า พวก เหล่า นี้ หรือ �
เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า
ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัสส ัง่ เขาว่า “จงเลี้ยงลูก แกะของ
16
เราเถิด�
พระองค์ ตรัส กับ เขาครัง้ ที่ สองอี กว่า “ซี โมนบุตรชายโย
นาห์ เอ๋ย ท่านรัก เราหรือ� เขาทูล ตอบพระองค์ ว่า “ถู กแล้ว พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รัก พระองค์� พระองค์ ตรัส กับ
เขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด� 17 พระองค์ ตรัส กับ เขาครัง้ ที่ สาม
ว่า “ซี โม นบุตร ชาย โย นาห์ เอ๋ย ท่าน รัก เรา หรือ� เป โต รก็ เป็น ทุกข์
ใจที่ พระองค์ ตรัส ถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ท่านรัก เราหรือ� และเขาทูล
15

ยอห์น 21:18
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พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิง่ พระองค์ทรงทราบ
ว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงเลี้ยงแกะของ
เราเถิด
สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป
เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า เมื่อ ท่านยัง หนุ่ มท ่านคาดเอวเอง
และเดิน ไปไหนๆตามที่ ท่านปรารถนา แต่ เมื่อ ท่านแก่ แล ้ วท ่านจะ
เหยียดมือของท่านออก และคนอื่นจะคาดเอวท่าน และพาท่านไปที่
ทีท่
่ านไม่ปรารถนาจะไป� 19 ที่พระองค์ตรัสอย่างนั ้นเพื่อแสดงว่า เปโต
รจะถวายเกียรติ แด่ พระเจ้า ด้วยความตายอย่างไร ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย
่างนั ้น แล้ว จึง สัง่ เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด� 20 เปโตรเหลียวหลัง
เห็น สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรัก ตามมา คือ สาวกที่ เอนตัว ลงที่ พระทรวง
ของพระองค์ เมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั ้น และทูลถามว่า “พระองค์
เจ้าข้า ผู้ที่จะทรยศพระองค์คือใคร� 21 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั ้นจึงทูล
ถามพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนี้ จะเป็นอย่างไร� 22 พระเยซูตรัสกับ
เขาว่า “ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรามานั้ น จะเป็น เรื่องอะไรของ
ท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23 เหตุ ฉะนั ้น คํา ที่ ว่า สาวกคนนั ้น
จะไม่ ตาย จึง ลือ ไปท่ามกลางพวกพี่ น้ อง แต่ พระเยซู มิได้ ตรัส แก่ เขาว่า
“สาวกคนนั ้น จะไม่ ตาย � แต่ ตรัสว ่า “ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรา
มานั้ น จะเป็นเรื่องอะไรของท่านเล่า� 24 สาวกคนนี้ แหละ ที่เป็นพยาน
ถึง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ และเป็น ผู้ ที่ เข ียนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ และเราทราบว่า คํา
พยานของเขาเป็นความจริง 25 มีอีกหลายสิง่ ที่พระเยซู ได้ทรงกระทํา ถ้า
จะเขียนไว้ให้หมดทุก สิง่ ข้าพเจ้า คาดว่า แม้ หมดทัง้ โลกก็ น่า จะไม่ พอไว้
หนังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน
18
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือกิจการ

คนทัว่ ไปเชื่อกันว่าผู้เขียนหนั งสือกิจการก็คือ “ลูกา แพทย์ที่รก
ั � (คส
4:14) จะเห็นได้ชด
ั ว่าหนั งสือกิจการนี้ เป็นหนั งสือเล่มต่อจากข่าวประเส
ริฐ ของลู กา และมาจากผู้ เข ียนคนเดียวกัน ลูก าเป็น เพื่อนเดิน ทางของ
เปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนั งสือ 2 ทิ โมธี 4:11 เราได้ พบว่าท่านได้
อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม ในหนั งสือฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้ฝากคํานั บมาใน
จดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หน ังสื อก ิ จการได้ รบ
ั การเขียนขึ้น ในช่วงเวลาที่ เปาโลได้ รบ
ั การปล่อย
ตัว จากคุก ครัง้ แรกที่ กรุ งโรม (กจ 28:30) (ปี ค�ศ� 63) หน ังสือเล่ มน
ี้ ครอบคลุม ระยะ เวลา จาก การ ฟื้ น คืน พระชนม์ ของ พระ เยซู จนถึง ช่วง
เวลาสองปี แรกที่ เปาโลถู กค ุม ขัง อยู่ ในคุก เป็ นคร ง
ั ้ แรกที่ กรุ งโรม ดัง นั ้น
จึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 33 ถึง 35 ปี
โดยทัว่ ไปแล้ว หน ังสือเล่ มน ี้ แบ ่ง แยกออกเป็น สองส่วนใหญ่ๆ คือ ใน
บทที่ 1-12 กล่าวถึงเปโตรเป็นส่วนใหญ่ มี กรุ งเยรู ซาเล็มเป็นศูนย์กลาง
และข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่ชนชาติยิวเป็นหลักในบทที่ 13-28 กล่าว
ถึง เปาโลเป็น ส่วนใหญ่ มี เมือ งอันทิ โอก เป็น ศูนย์กลางสําหรับ งานเผย
แพร่พระวจนะของพระเจ้า ไปยัง ต่างประเทศ และข่าวประเสริฐประกาศ
แก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว
ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล ่าวถึง การรับ ใช้ ของสเทเฟนเพียงสัน
้ ๆ
แต่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์ใจ บทที่ 8 เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้า
ของฟี ลิป และบทที่ 9 ได้ บันทึก การกลับ ใจเสีย ใหม่ ของเปาโลไว้ และได้
บรรยายถึง โครเนลิ อส
ั คนต่างชาติ ที่ เมืองซี ซารียาและอานาเนี ย ที่ ดาม
ัสกัส อย่างไรก็ตาม ใน 12 บทแรก จุ ดสําคัญ ที่ กล ่าวถึ งก ็ คือ เปโตรและ
กรุ งเยรู ซาเล็มและชนชาติยิว
ในบทที่ 13-28 เมืองอันทิ โอกเป็นเพียงแต่ สถานที่ ตัง้ ต้นเท่านั ้น เรือ
่ ง
ราวจะเริม
่ งของเปาโล
่ ต้นดําเนิ นจากเปาโลและบารนาบัส แล้วก็เป็นเรือ
กับ สิ ลาส ไปที่ เกาะครีต ไปที่ เมืองกาลาเทีย และแคว้น ซิ ลี เซ ีย เข ้า ไป
ใน แคว้น มา ซิ โด เนี ย ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป ที่ เมือง ซี ซา รี ยา และ ใน
ที่สุด ได้ ผจญ กับ เรื ออ ับ ปาง และ แล่น เรือ ไป จนถึง กรุ ง โรม ใน เรือ
่ ง จะ
กล่าวถึง เปาโลอยู่ ตลอดเวลา และท่านจะมุ่ง ไปหาชาวยิ วก ่อนเสมอถ้า
ท่านสามารถจะทําได้ แต่ การรับ ใช้ พระเจ้า นั ้น ส่วนใหญ่ ท่านจะประกาศ
ท่ามกลางชาวต่างประเทศ
ใน หนั ง สื อก ิ จการ แห่ งอ ัค รสา วก นี้ นาย แพทย์ ลู กา ได้ แส ดง ประ วั
ติ ศาสตร์ของคริสเตียนชนชาติ ยว
ิ ในคริสตจักรหลายแห่ง และประวั ติ
ศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติ แก่ เรา ในหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ของลู
กา ท่านได้ เล่า ถึง สิง่ ต่างๆของพระราชกิจ ตอนต้น ของพระเยซู และการ
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ทรงสัง่ สอนจนกระทัง่ ถึงการเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระองค์ ในหนั งสื อก
ิ จการ ท่านเขียนเกี่ยวกับ สิง่ ที่ พระเยซู ทรงกระทํา และทรงสัง่ สอนสืบ ต่อ
ไปโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และโดยผ่านทางเหล่า อัครสาวก
และคริสตจักร
สาระสําคัญของเรือ
่ งก็คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไปทัว่ โลกโดย
ฤทธิอ
์ าํ นาจแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยทางภู มิ ศาสตร์แล้ว ส่วนที่ ได้
รับ ข่าวประเสริฐ ตามลําดั บก ่อนหลัง จะเป็น ดังนี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว ้น ยู
เดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
ลูก าได้ เข ีย นข่าวประเสริฐ ของท่าน และหนั ง สื อก ิ จการในลักษณะที่
ว่า เป็น ผู้ พู ดแทนให้ กับ เปาโลหรือ เปล่า ไม่ใช่ อย่างแน่ นอน พระคัมภีร ์
ไม่ ได้ มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า ท่านได้ ทํา เช่น นั ้น ท่านลูก าได้ รบ
ั ความเข้าใจจากเบื้อง
บนอย่างสมบู รณ ์ ในสิง่ ที่ ท่านได้ เข ียนนั ้น และมี เพียงทางเดียวเท่า นั ้ นที ่
ท่านจะทําให้พระคัมภีรส
์ ําเร็จลงได้ อย่างบริบูรณ์ ก็ โดยการรับถ้อยคํามา
จากพระเจ้า ด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง สิ ่ง ที่ ท่านลูก าเขียนขึ้น
นั ้น ท่านได้ รบ
ั มาจากพระเจ้า โดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจากเปาโล หรือม ิ ใช่ ได้
มาจากการจดจํา เหตุ การณ์ โดยตัว ของท่านเอง และก็ ไม่ใช่ได้ มาจากคํา
พยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆทัง้ สิน
้ (ลก 1:3-4)
ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์
ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ในหนั งสือเรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว
ถึง บรรดาการซึ่ง พระเยซู ได้ ทรงตัง้ ต้น กระทํา และสัง่ สอน 2 จนถึง วันที ่
พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไป ในเมื่อ ได้ ตรัสส ง
ั ่ โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ
แก่
์ อัครสาวก ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้แลวน
้ ัน
้ 3 ครัน
้ พระองค์ทรงทนทุกข์
ทรมาน แล้ว ได้ ทรง แสดง พระองค์ แก่ คน พวก นั ้น ด้วย หลัก ฐาน หลาย
อย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุด ว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และได้ ทรง
ปรากฏแก่ เขาทัง้ หลายถึง สี่ สิ บวัน และได้ ทรงกล่าวถึง เรือ
่ งอาณาจักร
ของพระเจ้า
1 โอ

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงชุ มนุ มกั นก ับ อัครสาวก จึง กําชับ เขามิ ให้ ออกไป
จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม แต่ ให้ คอยรับ ตามพระสัญญาของพระบิดา คือ พระ
องค์ ตรัสว ่า “ตามที่ ท่านทั้ง หลายได้ยน
ิ จากเรานั่ น แหละ 5 เพราะว่า
ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ ไม่ ช้า ไม่ นานท่านทั้ง หลายจะ
รับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์� 6 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ประชุม
พร้อมกัน เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะทรงตัง้
ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ อิสราเอลในครัง้ นี้ หรือ� 7 พระองค์ ตรัสตอบ
เขา ว่า “ไม่ใช่ ธุระ ของ ท่าน ที่ จะ รู ้ เวลา และ วาระ ซึ่ง พระ บิดา ได้ ทรง
กําหนดไว้ โดยสิทธิ อา
ํ นาจของพระองค์ 8 แต่ ท่านทั้ง หลายจะได้ รบ
ั
4
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พระราชทานฤทธิเดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะเสด็จมาเหนื อท่าน
์
และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้น
ยู เดีย แคว ้น สะ มา เรีย และ จนถึง ทีส
่ ุด ปลาย แผ่น ดิน โลก� 9 เมื่อ
พระองค์ ตรัส เช่น นั ้น แล้ว ในขณะที่ เขาทัง้ หลายกํา ลัง พิ นิ จด ู พระองค์
ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์

10 เมื่อเขากําลัง เขม้นดู ฟ้า เวลาที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น

ดู เถิด มีชาย
สองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา
“ชาวกาลิลี
เอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ ซึ่งทรงรับไปจาก
ท่านขึ้น ไปยัง สวรรค์ นั ้น จะเสด็จ มาอีก เหมือนอย่างที่ ท่านทัง้ หลายได้ เห ็
นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั ้น�
11 สองคนนั ้นกล่าวว่า

การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิอ
์ าํ นาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)

12 แล้วอัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอกเทศ

ซึ่งอยู่ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม
ระยะ ทาง เท่ากับ ระยะ ที่ อนุ ญาต ให้ คน เดิน ใน วัน สะ บา โต กล ับ ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 13 เมื่อ เข้า กรุ ง แล้ว เขาเหล่า นั ้น จึง ขึ้น ไปยัง ห้องชัน
้ บน ซึ่ งม ี
ทัง้ เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรู ว ์ ฟี ลิ ปกับโธมัส บารโธโลมิ วกับมัทธิว
ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซี โมนเศโลเท กับ ยู ดาสน้ องชายของยากอบ
พักอยู่นั ้น 14 พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่ องพร้อมกับพวก
ผู้หญิง และมารียม
์ ารดาของพระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส

คราวนั ้นเปโตรจึง ได้ ยน
ื ขึ้น ท่ามกลางเหล่า สาวก (ที่ ประชุม กัน อยู่
นั ้ นม ี รวมทัง้ สิน
้ ประมาณร้อยยี่ สิ บชื่อ� และกล่าวว่า 16 “ท่านพี่ น้องทัง้
หลาย จําเป็น จะต้องสําเร็จ ตามพระคัมภีร ์ ซึ่ง พระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ได้
ตรัส ไว้ โดยโอษฐ์ ของดาวิด ด้วยเรือ
่ งยู ดาส ซึ่ง เป็น ผู้นํา ทางคนที่ ไปจับ
17
พระเยซู เพราะยู ดาสนั ้น ได้ นับ เข้า ในพวกเรา และได้ รบ
ั ส่วนในภารกิ
18
จนี้ ฝ่ายผู้นี้ ได้ เอาบําเหน็ จแห่งการชัว่ ช้าของตนไปซื้อ ที่ ดิน แล้วก็ ล้ม
คะมําลงแตกกลางตัวไส้ พุงทะลักออกมาหมด 19 เหตุการณ์ นี้ คนทัง้ ปวง
ที่อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก็รู ้ เขาจึงเรียกที่ดินแปลงนั ้นตามภาษาของเขาว่า
อาเคลดามา คือ ทุ่งโลหิต 20 ด้วยมี คําเขียนไว้ในหนั งสือสดุ ดี ว่า ‘ขอให้ที่
อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ผู้ ใดอาศัย อยู่ที่ นั่น � และ ‘ขอให้อีกผู้ หน
่ึ งมายึด ตําแหน่ ง ของเขา� 21 เหตุ ฉะนั ้น ในบรรดาชายเหล่า นี้ ที่ เป็น พวก
เดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่ พระเยซู เจ้ าได้ เสด็จเข้าออกกับเรา 22 คือ
ตัง้ แต่ บัพ ติศ มาของยอห์น จนถึง วันที ่ พระองค์ ทรงถู กร ับ ขึ้น ไปจากเรา
คนหนึ่ งในพวกนี้ จะต้องตัง้ ไว้ให้เป็นพยานกับเราถึงการคืนพระชนม์ของ
15
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พระองค์� 23 เขาทัง้ หลายจึงเสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบาร
ซับ บาส มี นามสกุล ว่า ยุ สทัส และมัทธีอส
ั 24 แล ้ว พวกสาวกจึง อธิษฐาน
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทัง้ ปวง ขอทรงสําแดงว่าใน
สองคนนี้ พระองค์ ทรงเลือกคนไหน 25 ให้รับส่วนในการปรนนิ บัติ นี้ และ
รับ ตํา แหน่ งเป็ นอ ัค รสาวกแทนยู ดาส ซึ่ง โดยการละเมิด นั ้น ได้ หลงจาก
หน้าที่ไปยังที่ของตน� 26 เขาทัง้ หลายจึงจับสลากกัน และสลากนั ้นได้แก่
มัทธีอส
ั จึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น

2

การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 เมื่อ วัน เทศกาลเพ็น เทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึง มาร่วมใจกัน อยู่
ในที่ แห่ งเดียวกัน 2 ในทันใดนั ้น มี เสียงดัง มาจากฟ้า เหมือนเสียงพายุ
กล้าสันก
่ ้องทัว่ บ้านที่เขานั ่งอยู่นั ้น 3 มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้ ปรากฏ
4
แก่เขา และกระจายอยูบ
่ นเขาสิน
็ ระกอบด้วยพระ
้ ทุกคน เขาเหล่านั ้นกป
วิญญาณบริสุทธิจ
์ ึงตัง้ ต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้
พูด 5 มีพวกยิวจากทุกประเทศทัว่ ใต้ฟ้า ซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื่อมเี สียงอย่างนั ้น เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะ
ต่างคนต่างได้ยน
ิ เขาพูด ภาษาของตนเอง 7 คนทัง้ ปวงจึง ประหลาดและ
อัศจรรย์ ใจพู ดก ั นว ่า “ดู เถิด คนทัง้ หลายที่ พู ดก ัน นั ้น เป็น ชาวกาลิ ลี ทุ ก
คนไม่ ใช่ หรือ 8 เหตุ ไฉนเราทุก คนได้ยน
ิ เขาพูด ภาษาของบ้านเกิด เมือง
นอนของเรา 9 เช่นชาวปารเธียและมีเดีย ชาวเอลามและคนที่ อยู่ในเขต
แดนเมโสโปเตเมีย และแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซีย ในแคว้นปอ
นทัสและเอเชีย 10 ในแคว้นฟรีเจีย แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียป
ิ ต์ ใน
แคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจากกรุ งโรม ทัง้ พวกยิวก
ับคนเข้าจารีตยิว 11 ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทัง้ หลายต่างก็ได้
ยิน คนเหล่า นี้ กล ่าวถึง มหกิจ ของพระเจ้า ตามภาษาของเราเอง� 12 เขา
ทัง้ หลายจึงอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า “นี่ อะไรกัน� 13 แต่บาง
คนเยาะเย้ยว่า “คนเหล่านั ้นเมาเหล้าองุน
่ ใหม่�
การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ฝ่ายเปโตรได้ ยน
ื ขึ้ นก ับ อัครสาวกสิบ เอ็ด คน และได้ กล ่าวแก่ คน
ทัง้ ปวง ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “ท่าน ชาว ยู เดีย และ บรรดา คน ที่ อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม จง ทราบ เรือ
่ ง นี้ และ ฟัง ถ้อยคํา ของ ข้าพเจ้า เถิด 15 ด้วย ว่า
คน เหล่า นี้ มิได้ เมา เหล้า องุน
่ เหมือน อย่าง ที่ ท่าน คิด นั ้น เพราะ ว่า เป็น
เวลา สาม โมง เช้า 16 แต่ เหตุการณ์ นี้ เก ิด ขึ้น ตาม คํา ซึ่ง โย เอล ศาสดา
พยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ ว่า 17 ‘พระเจ้า ตรั สว ่า ต่อ มาในวัน สุดท้าย เราจะ
เทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง บุ ตรชายบุตรสาวของ
ท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่ม ของท่านจะเห็น นิ มิ ต และคนแก่ จะฝัน เห็น
14
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ใน คราว นั ้น เรา จะ เทพ ระ วิญญาณ ของ เรา บน ทาส และ ทาสี ของ เรา
และคนเหล่า นั ้น จะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย์ ในอากาศ
เบื้องบนและหมายสําคัญ ที่ แผ่ นดิน เบื้องล่างเป็น เลื อด ไฟและไอควัน
20 ดวงอาทิตย์ จะมืด ไปและดวงจันทร์จะกลับ เป็ น เลื อด ก่อนถึง วัน ใหญ่
นั ้น คือ วัน ใหญ่ ยงิ่ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 21 และจะเป็น เช่น นี้ คือ ผู้ ใดที่
จะร้องออกพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ จะรอด� 22 ท่านทัง้ หลายผู้
เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคําเหล่านี้ เถิด คือพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ เป็น
ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงโปรดชีแ
้ จงให้ ท่านทัง้ หลายทราบโดยการอัศจรรย์ การ
มหัศจรรย์ และหมายสําคัญ ต่างๆ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา โดยพระองค์
นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดังที่ ท่านทราบอยู่แล้ว 23 พระองค์นี้ ทรงถูก
มอบไว้ ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงดําริแน่ นอนล่วงหน้า ไว้ ก่อน ท่านทัง้ หลาย
ได้ ให้คนชัว่ จับพระองค์ ไปตรึงที่ กางเขนและประหารชีวต
ิ เสีย 24 พระเจ้า
ได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ ด้วยทรงกําจัดความเจ็บปวดแห่ง
ความตายเสีย เพราะว่า ความตายจะครอบงํา พระองค์ ไว้ไม่ ได้ 25 เพราะ
ดาวิด ได้ ทรงกล่าวถึง พระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรง
หน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะว่า พระองค์ ประทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อ
ข้าพเจ้า จะมิ ได้ หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี และ
ลิน
้ ของข้าพเจ้า จึง เปรมปรีดิ ์ ยิง่ กว่า นี้ เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จะพักพิง อยู่
ในความหวัง ใจด้วย 27 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิง้ จิต วิญญาณของข้า
พระองค์ ไว้ ในนรก ทัง้ จะไม่ ทรงให้ องค์ บริสุทธิ์ของพระองค์ เปื่ อยเน่า ไป
28 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ทราบทางแห่ง ชีวต
ิ แล้ว พระองค์
จะ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ มี ความ ยินดี เต็ม เปี่ ยม ด้วย สี พระ พักตร์ อัน
ชอบพระทัย ของพระองค์� 29 ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า มี ใจกล้า ที่ จะ
กล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายถึง ดาวิด บรรพบุรุษ ของเราว่า ท่านสิน
้ พระชนม์
แล ้ว ถูก ฝัง ไว้ และ อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ ท่าน ยัง อยู่ กับ เรา จนถึง ทุก วัน นี้
30 ท่านเป็ น ศาสดาพยากรณ์ และทราบว่า พระเจ้า ตรัสส ัญญาไว้แก่ ท่าน
ด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์ จะทรงประทานผู้หน่งึ จากบัน
้ เอวของท่าน
และตามเนื้ อหนั งนั ้น พระองค์จะทรงยกพระคริสต์ให้ประทับบนพระที่นั่ง
ของท่าน 31 ดาว ิ ดก ็ ทรงล่วงรู ้เหตุการณ์ นี้ ก่อน จึง ทรงกล่าวถึง การคืน
พระชนม์ ของพระคริสต์ ว่า จิ ตวิญญาณของพระองค์ ไม่ ต้องละไว้ในนรก
ทัง้ พระมังสะของพระองค์ ก็ ไม่ เปื่ อยเน่า ไป 32 พระเยซู นี้ พระเจ้า ได้ ทรง
บันดาลให้ คืน พระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น พยานในข้อ นี้ 33 เหตุ
ฉะนั ้นเมื่อพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ ขึ้น และครัน
้
พระองค์ ได้ ทรง รับ พระ วิญญาณ บริ สุทธิ ์ จาก พระ บิดา ตามพ ระ สัญญา
พระองค์ ได้ ทรงเทฤทธิเ์ ดชนี้ ลงมา ดังที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และเห็นแล้ว
34 เหตุ ว่า ท่านดาวิด ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง สวรรค์ แต่ ท่านได้ กล่าวว่า ‘องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของ
เรา 35 จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน�
18
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36 เหตุฉะนั ้นให้วงศ์วานอิสราเอลทัง
้ ปวงทราบแน่ นอนว่า

พระเจ้าได้ทรง
ยกพระเยซู นี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้ ที่ กางเขน ทรงตัง้ ขึ้น ให้ เป็น ทัง้
องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์�
ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ
เมื่อ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ แล้ วก ็ รู สึ
้ ก แปลบปลาบใจ จึง กล่าวแก่ เปโตร
และอัครสาวกอื่นๆว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย เราจะทําอย่างไรดี� 38 ฝ่าย
เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนาม
แห่งพระเยซู คริสต์ สิ ้นทุกคน เพราะว่าพระเจ้า ทรงยกความผิดบาปของ
ท่านเสีย และท่านจะได้รบ
ั ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 39 ด้วย
ว่าพระสัญญานั ้นตกแก่ ท่านทัง้ หลายกั บลู กหลานของท่านด้วย และแก่
คนทัง้ หลายที่ อยู่ ไกล คือ ทุก คนที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเราทรง
เรียกมาเฝ้า พระองค์� 40 เปโตรจึง กล่าวอีก หลายคําเป็น พยานและได้
เตือนสติเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้ เถิด�
37

ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข
คนทัง้ หลายที่ รบ
ั คํา ของเปโตรด้วยความยินดี ก็ รับ บัพ ติศ มา ในวัน
นั ้ นม ี คนเข้า เป็น สาวกเพิ่ มอ ีก ประมาณสามพัน คน 42 เขาทัง้ หลายได้
ตั ้ งม ัน
่ คงอยู่ ในคํา สอนของจําพวกอัครสาวก และในการสามั คค ี ธรรม
และร่วมใจกัน ในการหัก ขนมปัง และการอธิษฐาน 43 เขามี ความเกรง
กลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครสาวกทําการมหัศจรรย์และหมายสําคัญ
หลายประการ 44 บรรดาผู้ที่เชื่อถือนั ้นก็อยูพร้
่ อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และ
ทรัพย์ สิ ่ง ของ ของ เขา เหล่า นั ้น เขา เอา มา รวม กัน เป็น ของ กลาง 45 เขา
จึง ได้ ขายทรัพย์สมบัติ และสิง่ ของมาแบ่ง ให้แก่ คนทัง้ ปวงตามซึ่ง ทุก คน
ต้องการ 46 เขาได้รว่ มใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของ
เขาร่วมรับ ประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยจริงใจ ทุ กวัน
เรือ
่ ยไป 47 ทัง้ ได้ สรรเสริญพระเจ้าและคนทัง้ ปวงก็ ชอบใจ ฝ่ายองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดให้ผู้ ที่ กําลัง จะรอด เข ้า สมทบกับ คริสตจักรทวีข้น
ึ
ทุกๆวัน
41

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร

1 ฝ่ายเปโตรกับยอห์นกําลังขึ้นไปจะเข้าพระวิหารในเวลาอธิษฐาน เป็ น

เวลาบ่ายสามโมง 2 มีชายคนหนึ่ งเป็นง่อยตัง้ แต่ ครรภ์ มารดา ทุกวันคน
เคย หาม เขา มา วาง ไว้ รม
ิ ประตู พระ วิ หาร ซึ่ งม ี ชื่อ ว่า ประตู งาม เพื่อ ให้
ขอทานจากคนที่ จะเข้ าไปในพระวิหาร 3 คนนั ้น พอเห็น เปโตรกับ ยอห์น
จะเข้าไปในพระวิหารก็ ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์น เพ่ งด ู เขาบอกว่า
“จงดูพวกเราเถิด� 5 คนขอทานนั ้นได้เขม้นดู คาดว่าจะได้อะไรจากท่าน
6 เปโตรกล่า วว่า “เงิน และทองข้าพเจ้า ไม่ มี แต่ ที่ ข้าพเจ้า มี อยู่ ข้าพเจ้า

หนั งสือกิจการ 3:7

219

หนั งสือกิจการ 3:22

จะให้ท่าน คือ ในพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน
ไปเถิด� 7 แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น และในทันใดนั ้นเท้าและ
ข้อเท้าของเขาก็มีกําลัง 8 เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหา
รด้ว ยกั นก ับเปโตรและยอห์น เดิน เต้น โลดสรรเสริญ พระเจ้า ไป 9 คนทัง้
ปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้า 10 จึงรู ว้ า่ เป็นคนนั ้นซึ่งนั ่งขอทาน
อยูที
่ ่ประตูงามแห่งพระวิหาร เขาจึงพากันมค
ี วามประหลาดและอัศจรรย์
11
ใจอย่างยิง่ ในเหตุ การณ์ ที่ เก ิด แก่ คนนั ้น เมื่อ คนง่อยที่ หายนั ้น ยัง ยึด
เปโตรและยอห์ นอยู่ ฝูง คนก็ วงิ่ ไปหาท่านที่ เฉลียงพระวิหารซึ่ง เรียกว่า
เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
เปโตรเทศนาอีกครัง้ หนึ่ ง

12 พอเปโตรแลเห็นกกล
็ ่าวแก่คนเหล่านั ้นว่า “ท่านชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้

หลาย ไฉนท่านพากันประหลาดใจด้วยคนนี้ เขม้นดูเราทําไมเล่า อย่างกับ
ว่าเราทําให้คนนี้ เดินได้โดยฤทธิห
์ รือความบริสุทธิ์ของเราเอง 13 พระเจ้า
ของอับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ คือ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ได้
ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูพระบุตรของพระองค์ ผูซึ
้ ่งท่าน
ทัง้ หลาย ได้ มอบ ไว้ แล้ว และ ได้ ปฏิเสธ พระองค์ ต่อ หน้า ปี ลาต เมื่อ เขา
ตัง้ ใจจะปล่อยพระองค์ ไป 14 แต่ ท่านทัง้ หลายได้ ปฏิเสธพระองค์ ซ่ึง เป็น
องค์บริสุทธิและชอบธรรม
และได้ขอให้เขาปล่อยฆาตกรให้ท่านทัง้ หลาย
์
15 จึง ฆ่า พระองค์ ผู้ ทรงเป็ น เจ้า ชีวต
ิ เสีย ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้เป็น
ขึ้นมาจากความตาย เราเป็นพยานในเรือ
่ งนี้ 16 โดยความเชื่อในพระนาม
ของพระองค์ พระนามนั ้น จึง ได้ กระทํา ให้ คนนี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น และ
รู จ
้ ักมีกําลังขึ้น คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทําให้คนนี้ หาย
ปกติ ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ทราบว่า ท่านทัง้
หลายได้กระทําการนั ้นเพราะไม่รูเรื
้ อ
่ งราวอะไร ทัง้ คณะผูค
้ รอบครองของ
18
ท่านก็ ทํา เหมือนกัน ด้วย แต่ ว่า เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
ประกาศไว้ล่วงหน้า โดยปากของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายของพระองค์
ว่า พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่

19 เหตุฉะนั ้นท่านทัง
้ หลายจงหันกลับและตัง้ ใจใหม่

เพื่อจะทรงลบล้าง
ความผิด บาปของท่านเสีย เพื่อ เวลาชื่น ใจยินดี จะได้ มาจากพระพักตร์
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 และเพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงใช้ พระเยซู คริสต์
ผู้ ซึ่ง เมื่ อก ่อนนั ้น ได้ แจ ้ง ไว้แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 พระองค์ นั ้น สวรรค์
จะต้องรับ ไว้ จนถึง วาระเมื่อ สิง่ สารพัด จะตัง้ ขึ้น ใหม่ ตามซึ่ง พระเจ้า ได้
ตรัส ไว้ โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิ์ของพระองค์ ตัง้ แต่ เริม
่
22
สร้างโลก ที่ จริงโมเสสได้ กล่าวไว้แก่ บรรพบุรุษว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์
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ผู้ หนึ่ ง เหมือน อย่าง เรา ให้ แก่ ท่าน จาก จําพวก พี่ น้ อง ของ ท่าน ท่าน ทัง้
หลายจงเชื่อ ฟัง ผู้ นั้น ในสิง่ สารพัด ซึ่ง พระองค์ จะได้ ตรัส แก่ ท่าน 23 และ
จะเป็นเช่นนี้ คือถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ ผู้นั ้น เขาจะต้อง
ถูก ตัดขาดให้ พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน� 24 และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ตัง้ แต่ซามูเอลเป็นลําดับมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันพยากรณ์
ถึงกาลครัง้ นี้ 25 ท่านทัง้ หลายเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรณ์ นั ้น และ
ของพันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ของเรา คือ ได้
ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า ‘บรรดาครอบครั วท ว
ั ่ แผ่น ดิน โลกจะได้ รับ พระพร
เพราะเชื้อ สายของเจ้า� 26 ครัน
้ พระเจ้า ทรงโปรดให้ พระเยซู พระบุตร
ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์มายังท่านทัง้ หลายก่อน เพื่อ
อวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย โดยให้ ท่านทัง้ หลายทุก คนกลับ จากความ
ชัว่ ช้าของตน�

4
พวกอัครสาวกถูกจําคุกเพราะการเทศนา
1 ขณะที่ เปโตรกับ ยอห์น ยัง กล่าวแก่ คนทัง
้ ปวงอยู่

ปุ โรหิตทัง้ หลายกับ
นายทหารรักษาพระวิหารและพวกสะดูสีมาหาท่านทัง้ สอง 2 ด้วยเขาเป็น
ทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้ สองได้สัง่ สอน และประกาศแก่คนทัง้ หลายถึง
เรือ
่ งการเป็น ขึ้น มาจากความตาย โดยทางพระเยซู 3 เขาจึง จั บท ่า นทัง้
สองจําไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้น เพราะว่าเย็นแล้ว 4 แต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟัง
คําสอนนั ้นก็เชื่อ ซึ่งนั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน
เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา
ต่อ มาครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกครอบครองกับ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจาร
6
ย์ ทั ้งอันนาสมหาปุโรหิต และคายาฟาส ยอห์น อเล็กซานเดอร์ กับคน
อื่นๆที่ เป็น ญาติ ของมหาปุ โรหิ ตน ัน
้ ด้วย ได้ ประชุม กัน ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
7 เมื่อ เขา ให้ เป โตร และ ยอห์น ยืน อยู่ ท่ามกลาง พวก เขา แล้ว จึง ถาม ว่า
“ท่านทัง้ สองได้ ทําการนี้ โดยฤทธิห
์ รือในนามของผู้ใด� 8 ขณะนั ้นเปโตร
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ กล ่าวแก่ เขาว่า “ท่านผู้ ครอบครอง
พลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทัง้ หลายของอิสราเอล 9 ถ้าท่านทัง้ หลายจะถาม
พวกเราในวัน นี้ ถึง การดี ซ่ึง ได้ ทํา แก่ คนป่วยนี้ ว่า เขาหายเป็น ปกติ ด้วย
เหตุ อน
ั ใดแล้ว 10 ก็ ให้ ท่านทัง้ หลายกับ บรรดาชนอิสราเอลทราบเถิด ว่า
โดยพระนามของพระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ตรึง ไว้
ที่ กางเขน และซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ คืน พระชนม์ โดยพระองค์ นั้น
แหละชายคนนี้ ได้หายโรคเป็นปกติแล้วจึงยืนอยูต
่ ่อหน้าท่าน 11 พระองค์
เป็น ‘ศิลา� ที่ท่านทัง้ หลายผูเป็
้ น ‘ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็น
5
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ศิ ลาม ุม เอกแล้ว� 12 ในผู้ อ่น
ื ความรอดไม่ มี เลย ด้วยว่า นามอื่น ซึ่ง ให้เรา
ทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้ฟ้า�
พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขู่แต่มิได้ถูกฆ่าเสีย

13 เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู ว
้ า่ ท่านทัง้ สอง

ขาดการศึกษาและเป็น คนมี ความรู น้
้ อยก็ ประหลาดใจ แล ้ว สํานึ ก ว่า คน
ทัง้ สองเคยอยูก
่ ับพระเยซู 14 เมื่อเขาเห็นคนนั ้นทีห
่ ายโรคยืนอยูก
่ ับเปโตร
15
และยอห์น เขาก็ ไม่มี ข้อ คัดค้านที่ จะพูด ขึ้น ได้ แต่ เมื่อ เขาสัง่ ให้เปโตร
และยอห์นออกไปจากที่ ประชุมสภาแล้ว เขาจึงปรึกษากัน 16 ว่า “เราจะ
ทําอย่างไรกับคนทัง้ สองนี้ เพราะการที่เขาได้กระทําการอัศจรรย์อน
ั เด่น
ก็ได้ ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว และเราปฏิเสธไม่
ได้ 17 แต่ ให้เราขู่เขาอย่างแข็งแรงห้ามไม่ให้พู ดอ้างชื่อนั ้ นกับผู้หน่งึ ผู้ใด
เลย เพื่อเรือ
่ งนี้ จะไม่ได้เลื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทัง้ ปวง� 18 เขาจึง
เรียกเปโตรและยอห์นมา แล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ ให้พู ดหรือสอนออก
พระนามของพระเยซู อี กเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอห์น ตอบเขาว่า “การ
ที่ จะฟัง ท่านมากกว่า ฟัง พระเจ้า จะเป็นการถูก ต้องในสายพระเนตรของ
พระเจ้าหรือ ขอท่านทัง้ หลายพิจารณาดูเถิด 20 ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตาม
ที่ เห ็น และได้ ยน
ิ นั ้ นก ็ ไม่ ได้ � 21 เมื่อ เขาขู่ สําทั บท ่า นทัง้ สองนั ้ นอ ีก แล้ วก ็
ปล่อยไป ไม่ เห ็ นม ี เหตุ ที่ จะทําโทษท่านอย่างไรได้ เพราะกลัว คนเหล่า นั ้น
เหตุว่าคนทัง้ หลายได้สรรเสริญพระเจ้าเนื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้น
22 ด้วยว่าคนที่หายโรคโดยการอัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่าสี่สิบปี แล้ว
พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง
ท่านจึงไปหาพวกของท่าน เล่าเรือ
่ ง
ทัง้ สิ้ นที ่ พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ผู้ ใหญ่ ได้ ว่า แก่ ท่าน 24 เมื่อ เขา ทัง้
หลายได้ ฟัง จึง พร้อมใจกัน เปล่ง เสียงทูล พระเจ้า ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้
เป็นพระเจ้าซึ่งได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิง่ ที่มี
อยูในที
่
่เหล่านั ้น 25 พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดผูรั
้ บใช้ของพระองค์
ว่า ‘เหตุ ใด ชน ต่าง ชาติ จึง กระทํา โกลาหล ขึ้น และ ชนชาติ ทัง้ หลาย คิด
อ่านในการที่ ไร้ประโยชน์ 26 บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเอง
ขึ้น และนั กปกครองชุ มนุมกันต่อสู้ องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ของ
พระองค์� 27 ความจริงทัง้ เฮโรดและปอนทิอส
ั ปีลาต กับพวกต่างประเทศ
และ ชนชาติ อิสราเอล ได้ ชุ มนุ มกัน ต่อสู้ พระ เยซู พระ บุตร ผู้ บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ ซึ่ง ทรงเจิม ไว้แล้ว 28 ให้ กระทํา สิง่ สารพัด ตามที่ พระหัตถ์ และ
พระ ดําริ ของ พระองค์ ได้ กําหนด ตัง้ แต่ ก่อน มา แล้ว ให้ เกิด ขึ้น 29 บัดนี้
พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ ของเขา และโปรดประทาน
ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์ กล ่าว ถ้อยคํา ของ พระองค์ ด้วย ใจ กล้า 30 เมื่อ
พระองค์ ได้ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกรักษาโรคให้ หาย และ
23 เมื่อ เขาปล่อยท่านทัง
้ สองแล้ว
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ได้ โปรด ให้ หมาย สําคัญ กับ การ มหัศจรรย์ บังเกิด ขึ้น โดย พระนาม แห่ง
พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิ์ของพระองค์� 31 เมื่อ เขาอธิษฐานแล้ว ที่ ซึ่ง
เขาประชุมอยู่นั้นได้หวัน
่ ไหว และคนเหล่านั ้นประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
ใจเป็น หนึ่ ง เดียว ทุ กสิ่ ง เป็น ของกลาง และอํานาจในท่ามกลางพวก
คริสเตียน
32 คน ทัง
้ ปวง ที่ เชื่อ นั ้น เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจ เดียวกัน และ ไม่ มี ใคร อ้าง ว่า
สิง่ ของที่ ตนมี อยู่ เป็น ของตน แต่ ทัง้ หมดเป็น ของกลาง 33 อัครสาวกจึง
เป็นพยานด้วยฤทธิเ์ ดชใหญ่ยงิ่ ถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซู เจ้า และ
พระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยูกั
่ บเขาทุกคน 34 และในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน
เพราะผู้ ใดมี ไร่นาบ ้านเรือนก็ ขายเสีย และได้ นํา เงิน ค่า ของที่ ขายได้ นั้น
มา 35 วางไว้ที่ เท ้า ของอัครสาวก อัครสาวกจึง แจกจ่ายให้ ทุ กคนตามที่
ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่ อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่า ลูก แห่ง
การหนุนนํ้าใจ� เป็นพวกเลวี ชาวเกาะไซปรัส 37 มีที่ดินก็ขายเสียและนํา
เงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก

5

อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย
แต่ มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ยก ับ ภรรยาชื่อ สัปฟี ราได้ ขายที่ ดิ นของ
ตน 2 และเงินค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็ รู ด้
้ วย และ
อีก ส่วนหนึ่ ง เขานํา มาวางไว้ที่ เท ้า ของอัครสาวก 3 ฝ่ายเปโตรจึง ถามว่า
“อานาเนี ย เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และทําให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่ งไว้ 4 เมื่อที่ดินยังอยูก็
่
เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินกย
็ งั อยูใ่ นอํานาจของเจ้ามิใช่หรือ มี
เหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั ้นเล่า เจ้ามิได้มุ สาต่อมนุษย์แต่ได้มุ
สาต่อพระเจ้า� 5 เมื่ออานาเนี ยได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นกล
็ ้มลงตาย และเมื่อคน
ทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิง่ 6 พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้น
ห่อศพเขาไว้แลว
้ หามเอาไปฝัง 7 หลังจากนั ้นประมาณสามชัว่ โมง ภรรยา
ของเขายังไม่ ทราบเหตุ การณ์ ที่ เกิดขึ้นจึงเข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางว่า
“เจ้ าขายที่ ดิ นได้ ราคาเท่านั ้น หรือ จงบอกเราเถิด� หญิง นั ้น จึง ตอบว่า
“ได้เท่านั ้นเจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึงถามนางว่า “ไฉนเจ้าทัง้ สองได้พร้อมใจกัน
ทดลองพระวิญญาณขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวกคน
ที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยูที
่ ่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย�
10 ในทันใดนั ้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข
้ามาเห็นว่าหญิงนั ้นตายแล้ว จึงได้ หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามี ของนาง
11 ความเกรงกลัวอย่างยิง
่ เกิดขึ้นในคริสตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้
ยินเหตุการณ์ นั ้น
1
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คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ

12 มีหมายสําคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทําด้วย

มือ ของตนในหมู่ ประชาชน (พวกสาวกอยู่ พร ้ อมใจกัน ในเฉลียงของซา
โลมอน 13 และคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยูด้
่ วย แต่ประชาชนเคารพพวกเขา
มาก 14 มีชายหญิงเป็ นอันมากที่ เชื่อถือ ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า มากกว่า ก่อน� 15 จนเขาหามคนเจ็บ ป่วยออกไปที่ ถนนวางบน
ที่นอนและแคร่ เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไป อย่างน้ อยเงาของท่านจะได้ถูก
เขาบางคน 16 ประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็ม
พาคนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่

(คือพวกสะดู สี) มี
ความโกรธอย่างยิง่ 18 จึง ได้ จับ พวกอัครสาวกจํา ไว้ ในคุก หลวง 19 แต่
ใน เวลา กลาง คืน ทูต สวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ มา เปิด ประตู คุก
พาอัครสาวกออกไป บอกว่า 20 “จงไปยืน ในพระวิ หาร ประกาศบรรดา
ข้อความแห่ง ชี วิ ตน ี้ ให้ ประชาชนฟัง� 21 เมื่ ออ ัค รสาวกได้ยน
ิ อย่างนั ้น
พอเวลารุ ง่ เช้า จึง เข้าไปสัง่ สอนในพระวิ หาร ฝ่ายมหาปุ โรหิ ตก ับ พรรค
พวกของท่านได้ เรียกประชุมสภา พร้อมกับ บรรดาผู้เฒ่าทัง้ หมดของชน
อิสราเอล แล ้ว ใช้ คนไปที่ คุ กให้ พาอัครสาวกออกมา 22 แต่ เมื่อ เจ้า พนั ก
งานไปถึงกไม่
็ พบพวกอัครสาวกในคุก จึงกลับมารายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย เห็น คุก ปิ ดอย ู่ มัน
่ คง และ คน เฝ้า ก็ ยืน อยู่ หน ้า ประตู ครัน
้ เปิด
24
ประตูแล้วก็ไม่เห็นผูใ้ ดอยูข้
่ างใน� เมื่อมหาปุโรหิตและนายทหารรักษา
พระวิหารกับพวกปุโรหิตใหญ่ ได้ ยินคําเหล่านี้ ก็ ฉงนสนเท่ห์ในเรือ
่ งของ
อัครสาวกว่า จะเป็น อย่างไรต่อ ไป 25 มี คนหนึ่ ง มาบอกเขาว่า “ดู เถิด คน
เหล่านั ้น ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ จําไว้ในคุกกําลังยืนสัง่ สอนคนทัง้ ปวงอยู่ใน
พระวิหาร � 26 แล ้ วนายทหารรักษาพระวิหารกับ พวกเจ้า พนั กงานจึง ได้
ไปพาพวกอัครสาวกมาโดยดี เพราะกลั วว ่า คนทัง้ ปวงจะเอาหิน ขว้าง
27 เมื่อ เขาได้ พาพวกอัครสาวกมาแล้ วก ็ ให้ ยืน หน้า สภา มหาปุโรหิต จึง
ถาม 28 ว่า “เราได้กําชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้ ก็ดูเถิด
เจ้าได้ให้คําสอนของเจ้าแพร่ไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และปรารถนาให้ความ
ผิดเนื่ องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยูก
่ ับเรา�
17 ฝ่ายมหาปุโรหิต และพรรคพวกของท่านก็ ลุก ขึ้น

เปโตรได้ฟ้องสภา
ฝ่ายเปโตรกับ อัครสาวกอื่นๆตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจํา ต้องเชื่อ
ฟังพระเจ้ายิง่ กว่าเชื่อฟังมนุษย์ 30 พระเยซูซึ่งท่านทัง้ หลายได้ฆ่าเสียโดย
แขวนไว้ที่ ต้นไม้ นั ้น พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ ทรงบันดาลให้เป็น
ขึ้น มาใหม่ 31 พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวาของ
พระองค์ให้เป็นเจ้าชาย และองค์พระผู้ชว
่ ยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอล
29
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กลับ ใจใหม่ แล ้ วจะทรงโปรดยกความผิด บาปของเขา 32 เราทัง้ หลาย
จึง เป็น พยานของพระองค์ ถึง เรือ
่ งเหล่า นี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง
พระเจ้า ได้ ทรงประทานให้ทุ กคนที่ เชื่อ ฟัง พระองค์ นั้ นก ็ เป็น พยานด้วย�
33 เมื่อ เขาทัง
้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็ รู สึ
้ ก บาดใจ คิ ดก ั นว ่า จะฆ่า พวกอัคร
สาวกเสีย
กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย

34 แต่ คนหนึ่ ง ชื่อ กามาลิ เอลเป็ น พวกฟาริสี

และเป็นธรรมาจารย์ฝ่าย
พระราชบัญญั ติ เป็ นที ่ นับถือ ของประชาชน ได้ ยืน ขึ้น ในสภาแล้ว สัง่ ให้
พาพวกอัครสาวกออกไปเสีย ภายนอกครู หนึ
่ ่ ง 35 ท่านจึง ได้ กล ่าวแก่ เขา
ว่า “ท่านชนชาติ อิสราเอล ซึ่ง ท่านหวัง จะทํา แก่ คนเหล่า นี้ จงระวัง ตัว
ให้ ดี 36 เมื่อ คราวก่อนมี คนหนึ่ ง ชื่อ ธุ ดาสอวดตั วว ่า เป็น ผู้ วิเศษ มี ผู้ ชาย
ติดตามประมาณสี่ รอ
้ ยคน แต่ ธุ ดาสถูกฆ่าเสีย คนทัง้ หลายซึ่งได้ เชื่อฟัง
เขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไป 37 ภายหลังผู้นี้ มีอีกคนหนึ่ งชื่อยูดาสเป็น
ชาวกาลิ ลี ได้ ปรากฏขึ้น ในคราวจดบัญชี สํามะโนครัว และได้ เกล ี้ ยกล่อ
มผู้คนให้ ติ ดตามตัว ไปเป็ นอ ัน มาก ผู้ นั ้ นก ็ พินาศด้วย และคนทัง้ หลาย
ที่ ได้เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายไป 38 ในกรณี นี้ ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทัง้
หลายว่า จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปตามเรือ
่ ง อย่า ทํา อะไรแก่ เขาเลย เพราะ
ว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้ มาจากมนุษย์ก็ จะล้มละลายไปเอง 39 แต่ ถ้า
มาจากพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจะทําลายเสียก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะ
เป็นผู้สู้รบกับพระเจ้า�
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์

เขาทัง้ หลายจึง ยอมเห็น ด้วยกับ กามาลิ เอล และเมื่อ ได้ เรียกพวก
อัครสาวกเข้า มาแล้ว จึง เฆี่ยนและกําชับ ไม่ ให้ออกพระนามของพระเยซู
แล้ว ก็ ปล่อย ไป 41 พวก อัคร สาวก จึง ออก ไป ให้ พ้น หน้า สภา ด้วย ความ
ยินดี ที่ เห ็ นว ่า ตนสมจะได้ รบ
ั การหลู่ เกียรติ เพราะพระนามของพระองค์
นั ้น 42 ที่ ในพระวิหารและตามบ้านเรือน เขาได้ สัง่ สอนและประกาศข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด
40

6
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลพวกแรก

ในคราวนั ้น เมื่อ ศิษย์ กําลัง ทวีมากขึ้น พวกกรีกบ ่น ติ เตียนพวกฮีบรู
เพราะในการแจกทานทุกๆวัน นั ้น เขาเว้น ไม่ ได้ แจกให้ พวกแม่ ม่ายชาว
กรีก 2 ฝ่ายอัครสาวกทัง้ สิบ สองคนจึง เรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาเขาแล้ว
กล่าวว่า “ซึ่ง เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้า มัว ไปแจกอาหารก็ หา
ควรไม่ 3 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงเลือกเจ็ด คนในพวกท่านที่ มี ชื่อ
เสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และสติ ปัญญา เราจะตัง้ เขา
ไว้ ดู แล การ งาน นี้ 4 ฝ่าย พวก เรา จะ ขะมักเขม้น อธิษฐาน และ สัง่ สอน
1
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พระวจนะเสมอไป� 5 คนทัง้ หลายเห็น ชอบกับ คํา นี้ จึง เลือกสเทเฟน ผู้
ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปรโครัส นิ คา
โนร์ ทิโมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ชาวเมืองอันทิโอก ซึ่งเป็นผู้เข้าจารีต
ฝ่ายศาสนายิว 6 คนทัง้ เจ็ดนี้ เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสาวก และเมื่อ
พวกอัครสาวกได้ อธิษฐานแล้ว จึง ได้ วางมือ บนเขา 7 การประกาศพระ
วจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้น และจําพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั ้น
สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย
ฝ่าย ส เท เฟน ประกอบ ด้วย ความ เชื่อ และ ฤทธิ์ เดช จึง กระทํา การ
มหัศจรรย์ และการอัศจรรย์ ใหญ่ ท่ามกลางประชาชน 9 แต่ มี บางคนมา
จากธรรมศาลาที่ เรียกว่า ธรรมศาลาของพวกลิ เบระติน มี ทัง้ ชาวไซรีน
ชาวอเล็ก ซานเดอร์ กับ บางคนจากซิ ลี เซ ีย และเอเชีย ได้ ลุ กขึ้น พากัน
มาไล่เลียงกับสเทเฟน 10 คนเหล่านั ้นสู้สติปัญญาและนํ้าใจของท่านเมื่อ
ท่านกล่าวแก่ เขาไม่ ได้ 11 เขาจึง ลอบปลุก พยานเท็จ ว่า “เราได้ยน
ิ คนนี้
12
พู ดหมิน
่ ประมาทต่อ โมเสสและต่อ พระเจ้า� เขายุยงคนทัง้ ปวงและ
พวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ แล้วเข้ามาจับสเทเฟนและนําไปยังสภา
13 ให้ พยานเท็จ มากล่าวว่า “คนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทสถานบริสุทธิ์ นี้ และ
พระราชบัญญั ติ ไม่ หยุด เลย 14 เพราะเราได้ยน
ิ เขาว่า พระเยซู ชาวนาซา
เร็ธนี้ จะทําลายสถานที่ นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เรา
� 15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูต
สวรรค์
8

1 มหาปุโรหิตจึงถามว่า

7

“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ�

สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับชนชาติอิสราเอล
ฝ่าย ส เท เฟน จึง ตอบ ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย พี่ น้ อง และ บรรดา ท่าน ผู้
อาวุโส ขอฟัง เถิด พระเจ้า แห่ง สง่า ราศี ได้ ปรากฏแก่ อบ
ั ราฮัม บิดาของ
เรา เมื่อ ท่านยัง อยู่ ในประเทศเมโสโปเตเมี ยก ่อ นที่ ไปอาศัย อยู่ ในเมือง
ฮาราน 3 และได้ ตรัส กั บท ่า นว่า ‘เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จาก
ญาติ พี่ น้ องของเจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เราจะชี้ ให้ เจ้ าเห็น� 4 อับ ราฮัม จึง
ออก จาก แผ่น ดิน ของ ชาว เคล เดีย ไป อาศัย อยู่ ที่ เมือง ฮา ราน หลัง จาก
ที่ บิ ดาของท่านสิน
้ ชีพ แล้ว พระองค์ ทรงให้ท่า นออกจากที่ นั ่น มาอยู่ ใน
แผ่น ดิน นี้ ที่ ท่านทัง้ หลายอาศัย อยู่ ทุก วัน นี้ 5 แต่ พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้
อับ ราฮัม มี มรดกในแผ่น ดิน นี้ แม้ เท่ าฝ่าเท้า ก็ ไม่ ได้ และขณะเมื่อ ท่าน
ยัง ไม่ มี บุตร พระองค์ ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้แผ่ นดิน นี้ เป็น กรรมสิทธิข
์ อง
6
ท่าน และเชื้อ สายของท่านที่มาภายหลัง ท่าน พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เชื้อ
สายของท่านจะไปอาศัย อยู่ ในต่างประเทศ และชาวประเทศนั ้น จะเอา
2
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เขาเป็น ทาส และจะข่มเหงเขาเป็น เวลาสี่ รอ
้ ยปี 7 พระเจ้า ตรัสว ่า ‘และ
เราจะพิพากษาประเทศที่ เขาจะเป็นทาสนั ้น ภายหลังเขาจะออกมาและ
ปรนนิ บั ติ เรา ณ สถานที่ นี้ � 8 พระองค์ ได้ ทรงตัง้ พันธสัญญาพิธี เข ้าสุ
หน ัต ไว้กับ อับ ราฮัม เหตุ ฉะนั ้น เมื่ ออ ับ ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค จึง
ให้ เข ้าสุ หน ัต ในวันที ่ แปด อิส อัค ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาโคบ และยาโคบให้
กําเนิ ด บุตรสิบ สองคน ซึ่ง เป็น บรรพบุรุษ ของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษ เหล่า
นั ้น คิด อิจฉาโยเซฟจึง ขายเขาไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ทรงสถิ
ตก ับ โยเซฟ 10 ทรงโปรดช่วยโยเซฟให้ พ้น จากความทุกข์ ลําบากทัง้ สิน
้
และทรงให้ ท่านเป็ นที ่ โปรดปรานและมี สติ ปัญญาในสายพระเนตรของ
ฟาโรห์ กษั ตริย์ ของ ประเทศ อียป
ิ ต์ ท่าน จึง ตัง้ โย เซฟ ให้ เป็น ผู้ ปกครอง
ประเทศอียป
ิ ต์กั บท ัง้ พระราชสํานั ก ของท่าน 11 แล ้ว บังเกิด การกันดาร
อาหารทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานาอัน และมี ความลําบากมาก
บรรพบุรุษ ของ เรา จึง ไม่ มี อาหาร 12 ฝ่าย ยา โคบ เมื่อ ได้ ยิ นว ่า มี ข้าว อยู่
ในประเทศอียป
ิ ต์ จึง ใช้ บรรพบุรุษ ของเราไปเป็ นคร ง
ั ้ แรก 13 พอคราวที่
สองโยเซฟก็ สําแดงตัว ให้ พี่ น้ องรู ้ จัก และให้ ฟาโรห์ รู ้ จัก วงศ์ ญาติ ของ
ตนด้วย 14 ฝ่ายโยเซฟจึง ได้ เชิญ ยาโคบบิ ดาก ับ บรรดาญาติ ของตนเจ็ด
สิบ ห้า คนให้มาหา 15 ยาโคบได้ ลงไปยัง ประเทศอียป
ิ ต์ แล ้ วท ่า นกับ พวก
บรรพบุรุษ ของเราได้ สิน
้ ชีพ 16 เขาจึง ได้ นํา ศพไปฝัง ไว้ในเมืองเชเคมใน
อุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจํานวนหนึ่ งซื้อจากบุตรชายของฮาโมร์บิดาของ
เชเคม 17 เมื่อใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอับรา
ฮัม ชนชาติ อิสราเอลได้ ทวีมากขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ 18 จนกระทัง่ กษั ตริ
ย์ องค์ หน ่งึ ซึ่ง ไม่ รู ้จัก โยเซฟได้ ข้น
ึ เสวยราชย์ 19 กษั ตริย์ องค์ นั ้น ได้ ทรง
ออกอุบายทํากับญาติ ของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษของเรา บังคับให้ทิง้ ลู กอ
่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ 20 คราวนั ้นโมเสสเกิดมามีรู ปร่างง
ดงาม เขาจึงได้ เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบสามเดือน 21 และเมื่อลู กอ่อน
นั ้น ถูก ทิง้ ไว้นอกบ้านแล้ว ราชธิดาของฟาโรห์ จึง รับ มาเลี้ยงไว้ต่างบุตร
ชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู ในวิ
้
ชาการทุกอย่างของชาวอียป
ิ ต์
23
มี ความเฉี ยบแหลมมากในการพูด และกิจการต่างๆ
แต่ ครัน
้ โมเสส
มี อายุ ได้ สี ่ สิ บปี เต็ม แล้ว ก็ นึ ก อยากจะไปเยีย
่ มญาติ พี่ น้ องของตน คือ
ชนชาติ อิสราเอล 24 เมื่อ ท่านได้ เห ็น คนหนึ่ ง ถูก ข่มเหงจึง เข้าไปช่วย โดย
ฆ่าชาวอียป
ิ ต์ซ่ึงเป็นผู้กดขี่นั ้นเป็นการแก้แค้น 25 ด้วยคาดว่าญาติพีน้
่ อง
คงเข้าใจว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตน แต่เขาหาเข้าใจ
ดัง นั ้น ไม่ 26 วันร ุ่ง ขึ้น โมเสสได้ เข ้า มาพบเขาขณะวิวาทก ัน ก็ อยากจะให้
เขากลับดีกันอีก จึงกล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านเป็นพี่น้องกัน ไฉนจึงทําร้าย
กัน เล่า� 27 ฝ่ายคนที่ ข่มเหงเพื่อนนั ้น จึง ผลัก โมเสสออกไปและกล่าวว่า
‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา 28 เจ้าจะฆ่า
เราเสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ เมื่อ วานนี้ หรือ � 29 เมื่อ โมเสสได้ยน
ิ คํา นั ้น
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จึง หนี ไปอาศัย อยู่ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย น และให้กําเนิ ด บุตรชายสองคนที่ นั ่น
30 ครัน
้ ล่วงไปได้ สี ่ สิ บปี แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
มาปรากฏแก่ โมเสสในเปลวไฟที่ พุ่ม ไม้ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง ภูเขาซี นาย
31 เมื่อ โมเสสเห็ นก ็ ประหลาดใจด้วยเรือ
่ งนิ มิ ตน น
ั ้ ครัน
้ เข้าไปดู ใกล้ ๆก็ มี
พระสุรเสียงขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับเขา 32 ว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของ
บรรพบุรุษของเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และ
เป็น พระเจ้า ของยาโคบ� โมเสสจึง กลัว จนตัว สัน
่ ไม่ อาจมองดู 33 ฝ่าย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ โมเสสว่า ‘จงถอดรองเท้า ของเจ้า ออกเสีย
เพราะว่าที่ซ่ึงเจ้ายืนอยูนี
่ ้ เป็นทีบริ
่ สุทธิ์ 34 ดูเถิด เราได้เห็นความทุกข์ของ
ชนชาติ ของเราที่ อยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ แล้ว และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญ
ของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด จงมาเถิด เราจะใช้เจ้าไปยัง
ประเทศอียป
ิ ต์� 35 โมเสสผู้ นี้ ซึ่ง ถูก เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่ง ตัง้
เจ้า ให้เป็น ผู้ ครอบครองและผู้ พิพากษาพวกเรา� โดยมือ ของทูต สวรรค์
ซึ่ง ได้ ปรากฏแก่ ท่านที่ พุ่ม ไม้ พระเจ้า ทรงใช้ โมเสสคนนี้ แหละให้ เป็น ทัง้
ผู้ ครอบครองและผู้ ชว
่ ยให้ พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็น ผู้นํา เขาทัง้ หลายออก
มา โดยที่ ได้ ทําการมหัศจรรย์และหมายสําคัญ ต่างๆในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่
ทะเลแดงและในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสี่ สิ บปี 37 โมเสสคนนี้ แหละได้ กล ่าวแก่
ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย
จะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ ท่าน
จากจําพวกพี่ น้องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง ผู้ นั ้น � 38 โมเสสนี้
แหละได้ อยู่กับ พลไพร่ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารกั บท ูต สวรรค์ ซ่ึง ได้ ตรัส แก่ ท่านที่
ภู เขาซี นาย และอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเรา ที่ ได้ รับ พระดํารัส อัน ทรงชีวต
ิ
39
มาให้ เราทัง้ หลาย บรรพบุรุษ ของเราไม่ ยอมเชื่อ ฟัง โมเสสผู้ นี้ แต่ ได้
ผล ัก ไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมี ใจปรารถนาจะกลับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
40 จึง กล่าวแก่ อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระให้ แก่ พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวก
ข้าพเจ้า ไป ด้วยว่า โมเสสคนนี้ ที่ ได้ นํา ข้าพเจ้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์
เป็น อะไรไปเสีย แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 41 ในคราวนั ้น เขาทัง้ หลายได้ ทํา
รู ป โคหนุ่ม และได้ นํา เครือ
่ งสัตวบูชามาถวายแก่ รู ปน ัน
้ และมี ใจยินดี ใน
สิง่ ซึ่งมือของตนเองได้ทําขึ้น 42 แต่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปเสียและ
ปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้า ตามที่ มีเขียนไว้ในพระคัมภีรแห่
์
งศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ฆ่า สัตวบูชาเรา
และถวายเครือ
่ งบูชาให้แก่ เราในถิน
่ ทุ รกันดารถึงสี่ สิ บปี หรือ 43 แล้วเจ้า
ทัง้ หลายได้ หามพลับพลาของพระโมเลค และได้ เอาดาวพระเรฟาน รู ป
พระที่ เจ้ าได้ กระทํา ขึ้น เพื่อ กราบนมัสการรู ปน น
ั ้ ต่างหาก เราจึง จะกวาด
เจ้า ทัง้ หลายให้ไปอยู่ พ้น เมืองบาบิ โลนอีก� 44 บรรพบุรุษ ของเราเมื่อ อยู่
ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ มี พล ับ พลาแห่ง สักขี พยาน ตามที่ พระองค์ ทรงสัง่ ไว้
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เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําพลับพลาตามแบบที่ได้เห็น 45 ฝ่ายบรรพบุรุษ
ของเราที่มาภายหลัง เมื่อ ได้ รบ
ั พลับพลานั ้น จึง ขนตามเยซู ไป เมื่อ ได้ เข
้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงขับไล่ ไปให้พ้นหน้า
บรรพบุรุษ ของเรา พล ับ พลานั ้ นก ็ มี สืบ มาจนถึง สมัย ดาวิด 46 ดาว ิดนั ้
นม ี ความชอบจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และมี ใจปรารถนาที่ จะหาพระ
นิ เวศสําหรับพระเจ้าของยาโคบ 47 แต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้สร้างพระนิ เวศ
สําหรับพระองค์ 48 ถึงกระนั ้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระวิหารซึ่
งม ื อมนุษย์ ได้ ทํา ไว้ไม่ ตามที่ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ว่า 49 ‘องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า สวรรค์ เป็น บัล ลั งก ์ ของเรา และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น
รองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิ เวศอะไรสําหรับเรา หรือที่พํานั กของเราอยู่
ที่ไหน 50 สิ ่งเหล่านี้ มือของเราได้ กระทําทัง้ สิน
้ มิใช่หรือ� 51 ท่านคนชาติ
หัว แข็ง ใจดื้อ หูตึง ท่านทัง้ หลายขัด ขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ เสมอ
บรรพบุรุษของท่านทําอย่างไร ท่านก็ทําอย่างนั ้นด้วย 52 มีใครบ้างในพวก
ศาสดาพยากรณ์ ซ่ึง บรรพบุรุษ ของท่านมิ ได้ ข่มเหง และเขาได้ ฆ่า บรรดา
คนที่ พยากรณ์ ถึงการเสด็จมาขององค์ ผู้ชอบธรรม ซึ่งท่านทัง้ หลายเป็น
ผูท
้ รยศและผูฆ
้ าตกรรมพระองค์นั้นเสีย 53 คือท่านทัง้ หลายผูที
้ ่ได้รับพระ
ราชบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์ แต่หาได้รก
ั ษาพระราชบัญญัตินั ้นไม่�
พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน
เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ดัง นั ้น ก็ รู ้สึก บาดใจ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
55
เข้า ใส่ สเทเฟน
ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ได้
เขม้นดูสวรรค์เห็นสง่าราศี ของพระเจ้า และพระเยซู ทรงยืนอยู่เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้า 56 แล้วท่านได้กล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้า
แหวก เป็น ช่อง และ บุตร มนุษย์ ยืน อยู่ เบื้อง ขวา พระหัตถ์ ของ พระเจ้า�
57 แต่ เขาทัง
้ ปวงร้องเสียงดัง และอุด หู วงิ่ กรู กัน เข้า ไปยัง สเทเฟน 58 แล
้วขับไล่ ท่านออกจากกรุ งและเอาหินขว้าง ฝ่ายคนที่ เป็นพยานปรักปรําส
เทเฟนได้ ฝากเสื้อผ้า ของตนวางไว้ที่ เท ้า ของชายหนุ่ม คนหนึ่ ง ชื่อ เซาโล
59 เขาจึง เอาหิน ขว้างสเทเฟนเมื่อ กําลั งอ ้อ นวอนพระเจ้า อยู่ ว่า “ข้า แต่
พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย� 60 สเทเฟ
นก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขา
เพราะบาปนี้ � เมื่อกล่าวเช่นนี้ แล้วก็ล่วงหลับไป
54

8
เซาโลข่มเหงคริสตจักร
การที่ เขาฆ่า สเทเฟนเสีย นั ้น เซาโลก็ เห ็น ชอบด้วย คราวนั ้น เกิด การ
ข่ม เหงคริสตจักรครัง้ ใหญ่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และศิษย์ ทัง้ ปวงนอกจาก
พวกอัครสาวกได้ กระจัดกระจายไปทัว่ แว่น แคว้น ยู เดี ยก ับ สะมาเรีย 2 ผู้
1
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ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้ แล้วครํา่ ครวญอาลัยถึงท่านอย่าง
ยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทํา ลายคริสตจั กร โดยเข้าไปฉุ ด ลากชายหญิง
จากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
คริสเตียนที่ กระจัดกระจายไปได้ นํา จิต วิญญาณทัง้ หลายมาถึง พระ
คริสต์
4 ฉะนั ้น ฝ่าย ศิษย์ ทัง
้ หลาย ซึ่ง กระจัดกระจาย ไป ก็ เท ี่ยว ประกาศ พระ
วจนะนั ้น 5 ส่วนฟี ลิป จึง ลงไปยัง เมืองสะมาเรีย และประกาศเรือ
่ งพระ
คริสต์ ให้ ชาว เมือง นั ้น ฟัง 6 ประชาชน ก็ พร ้ อม ใจ กัน ฟัง ถ้อยคํา ที่ ฟี ลิป
ได้ ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ ท่านพูด และได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ ซ่ึง ท่านได้
7
กระทํา นั ้น ด้วยว่า ผี โสโครกที่ สิ งอยู่ ในคนหลายคนได้ พากั นร ้ องด้วย
เสียงดัง แล ้ วออกมาจากคนเหล่า นั ้น และคนที่ เป็น โรคอัมพาตกับ คน
ง่อยก็หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิง่ ในเมืองนั ้น
ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ
ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเคยทํา เวทมนตร์ในเมืองนั ้น มาก่อน และ
ได้ ทําให้ชาวสะมาเรีย พิศวงหลงใหล เขายกตั วว่า เป็น ผู้ วิเศษ 10 ฝ่ายคน
ทัง้ ปวงทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยก็ สนใจฟัง คนนั ้น แล ้ วว ่า “ชายคนนี้ เป็น มหิทธิ
ฤทธิของพระเจ้
า� 11 คนทัง้ หลายนั บถือเขา เพราะเขาได้ทําเวทมนตร์ให้
์
คนทัง้ หลายพิศวงหลงใหลมานานแล้ว 12 แต่ เมื่อ ฟี ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ ง
อาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คนทัง้ หลาย
ก็เชื่อ และรับบัพติศมาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อ
รับบัพติศมาแล้ วก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และประหลาดใจที่ เห็นการอัศจรรย์
กับหมายสําคัญต่างๆซึ่งฟีลิปได้กระทํา 14 เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยูใ่ นกรุ ง
เยรู ซาเล็มได้ยนว
ิ ่า ชาวสะมาเรียได้รบ
ั พระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เป
15
โตรกับยอห์นไปหาเขา ครัน
้ เปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา
เพื่อ ให้ เขาได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ ์ 16 (ด้วยว่า พระวิญญาณบริสุทธิ ์
ยัง ไม่ ได้ เสด็จ ลงมาสถิ ตก ับ ผู้ ใด เป็น แต่ เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในพระนาม
17
แห่ง พระเยซู เจ้ าเท่านั ้น� เปโตรกับ ยอห์น จึง วางมือ บนเขา แล ้ว เขา
ทัง้ หลายก็ ได้ รับ พระวิญญาณบริสุทธิ ์ 18 เมื่อ ซี โมนเห็ นว ่า คนเหล่า นั ้น
ได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครสาวก จึงนําเงินมาให้
อัครสาวก 19 และว่า “ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิอย่
์ างนี้ ด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้า
จะวางมือ บนผู้ ใด ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์� 20 ฝ่ายเปโตรจึง
กล่าวแก่ ซี โมนว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกั นกับเจ้า เถิด เพราะเจ้า
คิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้ 21 เจ้าไม่มีส่วนหรือส่วน
แบ่งในการนี้ เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซ่ ือตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า
22 เหตุ ฉะนั ้น จงกลับ ใจใหม่ จากการชัว
่ ร้ายของเจ้า นี้ และอธิษฐานขอ
พระเจ้า ชะรอยพระองค์ จะทรงโปรดยกความผิด ซึ่ง เจ้า คิด ในใจของเจ้า
23 ด้วยเราเห็ นว ่า เจ้า จะต้องรับ ความขมขื่น และติด พันธนะแห่ง ความ
9
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ชัว่ ช้า� 24 ฝ่ายซี โมนจึง ตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
เผื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ เหตุ การณ์ ที่ ท่านได้ กล ่าวแล้ วน ัน
้ จะไม่ ได้ อุบัติ แก่
ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียว� 25 ครัน
้ พวกอัครสาวกเป็นพยานและประกาศ
พระวจนะขององค์ พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้
ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายแห่ง
ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รบ
ั ความรอด

26 แต่ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้สัง
่ ฟีลิปว่า “จงลุกขึ้นไปยังทิศ

ใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงเมืองกาซา ซึ่งเป็นทางป่าทราย�
27 ฝ่ายฟี ลิปก็ลุ กขึ้นไป และดู เถิด มี ชาวเอธิโอเปี ยคนหนึ่ งเป็ นขันที เป็ น
ข้าราชการของพระนางคานดาสี พระราชินี ของชาวเอธิโอเปีย และเป็น
นายคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระราชินีนั ้น ได้มานมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ม
28 ขณะ นั ่ง รถ ม้า กลับ ไป ท่าน อ่านหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ศาสดา พยากรณ์ อยู่
29 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสง
ั ่ ฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถม้านั ้นเถิด� 30 ฟี
ลิป จึง วิง่ เข้าไปใกล้ และได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์
จึง ถามว่า “ซึ่ง ท่านอ่านนั ้น ท่านเข้าใจหรือ� 31 ขันที จึง ตอบว่า “ถ้า ไม่
มี ใครอธิบายให้ ที่ ไหนจะเข้าใจได้� ท่านจึง เชิญ ฟี ลิป ขึ้น นั ่ง รถกั บท ่าน
32 พระคัมภีร ์ตอนที่ ท่านอ่านอยู่ นั้น คือ ข้อ เหล่า นี้ ‘เขาได้ นํา ท่านเหมือน
แกะที่ ถู กนํา ไปฆ่า และเหมือนลูก แกะที่ เป็น ใบ้ อยู่ หน ้า ผู้ ตัด ขนของมัน
ฉั นใด ท่านก็ ไม่ ปริปากของท่านเลยฉั น นั ้น 33 ในคราวที่ ท่านถูก เหยียด
ลงนั ้น ท่านไม่ได้ รับความยุติ ธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยว
กับพงศ์ พันธุของท่
์
าน เพราะว่าชีวต
ิ ของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดิน
34
โลกแล้ว� ขันที จึง ถามฟี ลิ ป ว่า “ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่า วอย่างนั ้น
เล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตัวท่านเอง หรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่าย
ฟี ลิป จึง เริม
์ อน น
ั ้ ชี้แจงถึง เรือ
่ งพระเยซู
่ เล่า จับ ต้น กล่าวตามพระคัมภีร ข้
36 ครัน
้ กําลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้าํ แห่งหนึ่ ง ขันทีจึงบอกว่า “ดูเถิด มีน
้าํ มี อะไรขัดข้องไม่ ให้ ข้าพเจ้า รับ บัพ ติศ มา� 37 และฟี ลิป จึง ตอบว่า “ถ้า
ท่านเต็มใจเชื่อ ท่านก็ รับ ได้ � และขั นที จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า พระ
เยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 38 แลวท
้ ่านจึงสัง่ ให้หยุดรถม้า และ
คนทัง้ สองลงไปในนํ้าทัง้ ฟีลิปกับขันที ฟีลิ ปก็ให้ท่านรับบัพติศมา 39 เมื่อ
ท่านทัง้ สองขึ้นจากนํ้าแล้ว พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟี
ลิปไปเสีย และขันทีนั ้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี
40 แต่มีผู้ได้พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทางมา ท่านได้ประกาศ
ข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา

9
เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์
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ฝ่ายเซาโลยัง ขู่ คํารามกล่าวว่า จะฆ่า ศิษย์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสีย
จึง ไปหามหาปุโรหิต 2 ขอหนั งสือ ไปยัง ธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อ
ว่า ถ้า พบ ผู้ ใด ถือ ทาง นั ้น ไม่ ว่า ชาย หรือ หญิง จะ ได้ จับ มัด พา มายัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อ เซาโลเดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส ในทัน ใดนั ้
นม ี แสงสว่างส่องมาจากฟ้า ล้อมตัว เขาไว้ รอบ 4 เซาโลจึง ล้ม ลงถึ งด ิน
และได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัสแก่เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเรา
ทําไม� 5 เซาโลจึง ทูล ถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ใด �
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “เราคือ เยซู ที่ เจ้ าข่มเหง ซึ่ง เจ้า ถีบ ประตั
กก ็ ยากนั ก� 6 เซาโลก็ ตัว สัน
่ และรู ส
้ ึก ประหลาดใจจึง ถามว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ ประสงค์ จะ ให้ ข้า พระองค์ ทํา อะไร� องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ตรัสแก่เขาว่า “เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องทําประการ
ใด จะมี คนบอกให้ รู ้ � 7 คนทัง้ หลายที่ เดิน ทางไปด้วยกั นก ็ ยน
ื นิ่ ง พูด
ไม่ ออก ได้ ยิน พระสุรเสียงนั ้น แต่ ไม่ เห ็น ใคร 8 ฝ่ายเซาโลได้ ลุ กขึ้น จาก
พื้น ดิน เมื่อ ลืมตาแล้ วก ็ มองอะไรไม่ เห็น เขาจึง จู งม ือ ท่านไปยัง เมือง
ดามัสกัส 9 ตาท่านก็มืดมัวไปถึงสามวันและท่านมิได้กินหรือด่ ืมอะไรเลย
10 ในเมืองดามัสกัสมศิ
ี ษย์คนหนึ่ งชื่ออานาเนี ย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส
กับผู้นั้นโดยนิ มิตว่า “อานาเนี ยเอ๋ย� อานาเนี ยจึงทูลตอบว่า “พระองค์
เจ้าข้า ดู เถิด ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 11 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส กับ เขาว่า
“จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่ งชื่อเซาโล
ชาวเมืองทาร์ซสอย
ั
ใู่ นบ้านของยูดาส เพราะดูเถิด เขากําลังอธิษฐาน
อยู่ 12 และในนิ มิ ตเขาได้ เห ็น คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย เข้า มาวางมือ บน
เขา เพื่อเขาจะเห็นได้อีก� 13 แต่อานาเนี ยทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ข้า พระองค์ ได้ ยิน หลายคนพูด ถึง คนนั ้ นว ่า เขาได้ ทําร้ายวิ สุทธิ ชนของ
พระองค์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม มาก 14 และในที่ นี่ เขาได้ อาํ นาจมาจากพวก
ปุโรหิตใหญ่ ให้ผูกมัดคนทัง้ ปวงที่รอ
้ งออกพระนามของพระองค์� 15 ฝ่าย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส กั บท ่า นว่า “จงไปเถิด เพราะว่า คนนั้ น เป็น
ภาชนะทีเ่ ราได้เลือกสรรไว้ สําหรับจะนํานามของเราไปยังประชาชาติ
กษั ตริย์และชนชาติอิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่า
เขาจะต้องทนทุกข์ลําบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา�
1

เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริม
่ เทศนาสัง่ สอน

แล ้ วอานาเนี ยก ็ ไป และเข้าไปในบ้านวางมือ บนเซาโลกล่า วว่า “พี่
เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทาง
ที่ ท่านมานั ้น ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้า มาเพื่อ ท่านจะเห็น ได้ อีก และเพื่อ ท่านจะ
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์� 18 และในทัน ใดนั ้ นม ี อะไรเหมือน
เกล็ด ตกจากตาของเซาโล แล้ว ก็ เห ็น ได้ อีก ท่านจึง ลุก ขึ้ นร ับ บัพ ติศ มา
19 พอรับ ประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลัง ขึ้น เซาโลพัก อยู่ กับ พวกศิษย์ ใน
17
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เมืองดามัสกัส หลายวัน 20 ท่านไม่ ได้ รี รอท่านประกาศตามธรรมศาลา
กล่าวเรือ
่ งพระคริสต์ ว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้
หลายที่ ได้ ยิ นก ็ พากัน ประหลาดใจแล้ วว ่า “คนนี้ มิใช่ หรือ ที่ ได้ ทําลายคน
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มท ี่ รอ
้ งออกพระนามนี้ และเขามาที่ นี่ หวัง จะผูกมัด พวก
นั ้นส่งให้พวกปุโรหิตใหญ่�
เซาโลหลบหนี รอดได้และได้รบ
ั การยอมรับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
22 แต่ เซาโลยิ่งม ี กําลัง ทวีขึ้น และทําให้ พวกยิว ในเมือ งดามัสกั สน ิ่ งอ
้ึ งอยู่ โดยพิ สู จน ์ ให้ เขาเห็ นว ่า พระเยซู ทรงเป็น พระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อ มา
24
อีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าเซาโลเสีย แต่เรือ
่ งการปองร้าย
ของเขารู ถ
้ ึงเซาโล เขาทัง้ หลายได้ เฝ้าประตู เมือง คอยฆ่าเซาโลทัง้ กลาง
วัน กลางคืน 25 แต่ เหล่ าสาวกได้ ให้ เซาโลนั ่ ง ในเข่ง ใหญ่ แล ้ว หย่อนลง
จากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโลไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว
ท่านใคร่จะคบให้ สน ิ ทกับ พวกสาวก แต่ เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่ เชื่อ
ว่า เซาโลเป็น สาวก 27 แต่ บารนาบัส ได้ พาท ่านไปหาพวกอัครสาวก แล ้ว
เล่าให้เขาฟังว่าเซาโลได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ กลางทาง และพระองค์
ตรัส แก่ ท่าน ท่านจึง ประกาศออกพระนามพระเยซู โดยใจกล้า หาญใน
เมืองดามัสกัส 28 แล้วเซาโลเข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครสาวกในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 29 ประกาศออกพระนามของพระเยซูเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ท่าน
พูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่พวกนั ้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสีย 30 เมื่อพี่น้อง
รูอ
้ ย่างนั ้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซารียา แล้วส่งไปยังเมืองทาร์ซัส 31 เหตุ
ฉะนั ้น คริสตจักรตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย กาล ิลี และสะมาเรีย จึ งม ี ความ
สงบสุข และเจริญ ขึ้น ดําเนิ น ชี ว ิตด ้วยใจยําเกรงองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
ได้รบ
ั ความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยงิ่
ทวีมากขึ้น
ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย
ต่อ มาเมื่อ เปโตรเที่ยวไปตลอดทุก แห่ง แล้ว ก็ ลงมาหาพวกวิ สุทธิ
ชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย 33 เปโตรพบชายคนหนึ่ งชื่อไอเนอัสที่
นั ่น เขาเป็ นอัมพาตอยู่กับที่นอนแปดปี มาแล้ว 34 เปโตรจึงกล่าวแก่ เขา
ว่า “ไอเนอัสเอ๋ย พระเยซู คริสต์ ทรงโปรดท่านให้หายโรค จงลุกขึ้นเก็ บท
ี่นอนของท่านเถิด� ในทันใดนั ้นไอเนอัสได้ ลุกขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ อยู่
ในเมืองลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมาหาองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า
32

โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย

36 ในเมืองยัฟฟามี หญิง คนหนึ่ ง เป็ น ศิษย์ ช่ อ
ื ทาบิธา

ซึ่งแปลว่าโดรคัส
หญิงคนนี้ เคยกระทําการอันเป็นคุณประโยชน์ และให้ทานมากมาย 37 ต่อ
มาระหว่างนั ้น หญิง คนนี้ ก็ ป่วยลงจนถึง แก่ ความตาย เขาจึง อาบนํ้า ศพ
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วางไว้ในห้องชัน
้ บน 38 เมืองลิด ดาอยู่ใกล้ กับเมืองยัฟฟา พวกสาวกได้ ยิ
นว ่าเปโตรอยู่ ที่ นั่น จึง ใช้ ชายสองคนไปหาท่าน เชิญ ท่านมาหาเขาโดย
เร็ว 39 ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เมื่อถึงแล้วเขาพาท่านขึ้นไปในห้อง
ชัน
ื อยู่ กั บท ่า นพากั นร ้ องไห้ และชี้ ให้ ท่าน
้ บน และบรรดาหญิ งม ่ายได้ ยน
ดู เสื้อ คลุม กับ เสื้อผ้า ต่างๆซึ่ง โดรคัส ทํา เมื่อยั งม ี ชี วิ ตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตร
ให้ คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก และได้ คุ กเข่า ลงอธิษฐาน แล ้ว หัน มายัง
ศพนั ้น กล่าวว่า “ทาบ ิธาเอ๋ย จงลุก ขึ้น� ทาบ ิธาก็ ลืมตา เมื่อ เห็น เปโต
รจึง ลุก ขึ้น นั ่ง 41 ฝ่ายเปโตรยื่ นม ื อออกพยุง เธอขึ้น จึง เรียกวิ สุทธิ ชน
ทัง้ หลายกับ พวกแม่ ม่ายเข้า มา แล ้ว มอบหญิง ที่ เป็น ขึ้น นั ้น ให้ กับ เขาทัง้
หลาย 42 เหตุการณ์ นั ้นลือไปตลอดทัว่ เมืองยัฟฟา คนเป็ นอันมากมาเชื่อ
ถือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 43 ต่อ มาฝ่ายเปโตรอาศัย อยู่ ในเมืองยัฟฟาหลาย
วัน อยูกั
่ บคนหนึ่ งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนั ง

10
โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า
ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โครเนลิ อส
ั อาศัย อยู่ ในเมืองซี ซารียา เป็น นาย
ร้อยอยู่ ในกองทหารที่ เรียกว่า กองอิ ตาเลีย 2 เป็น คนมี ศร ัทธามาก คือ
ท่านและทัง้ ครอบครัว เป็น คนยําเกรงพระเจ้า ท่านเคยให้ ทานมากมาย
แก่ ประชาชน และ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า เสมอ 3 เวลา ประมาณ บ่าย สาม
โมงนายร้อยนั ้น เห็น นิ มิ ตแจ่ม กระจ่าง คือ เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของ
พระเจ้า เข้ามาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั เอ๋ย� 4 และเมื่อ
โครเนลิ อส
ั เขม้น ดู ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ด้วยความตกใจกลัว จึง ถามว่า “นี่
เป็น ประการใด พระองค์ เจ้าข้า � ทูต สวรรค์ จึง ตอบท่านว่า “คํา อธิษฐาน
และทานของท่านนั ้น ได้ ขึ้น ไปเป็ นที ่ ระลึก ถึง จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
แล้ว 5 บัดนี้ จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซี โมนที่ เรียกว่าเปโตรมา 6 เป
โตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่ งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนั ง บ้านของเขาอยู่รม
ิ ฝั่ ง
ทะเล เปโตรจะบอกท่านว่า ท่านควรจะทํา อะไร� 7 ครัน
้ ทูต สวรรค์ ที่ ได้ พู
ดกับโครเนลิอส
ั ไปแล้ว ท่านได้เรียกคนใช้สองคนกับทหารคนหนึ่ งซึ่งเป็น
คนมี ศร ัทธามาก ที่ เคยปรนนิ บั ติ ท่านเสมอ 8 และเมื่อ โครเนลิ อส
ั ได้ เล่า
เหตุการณ์ ทัง้ ปวงให้คนเหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟา
1

เปโตรได้เห็นนิ มิต

9 วันร ุ่ง ขึ้น คนเหล่า นั ้น กําลัง เดิน ทางไปใกล้ เมืองยัฟฟาแล้ว

ประมาณ
เวลาเที่ยงวันเปโตรก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาบ้านเพื่อจะอธิษฐาน 10 ก็ หิวอยาก
จะรับประทานอาหาร แต่ในระหว่างที่ เขายังจัดอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิม
้
11
ไป และได้ เห ็ นท้ องฟ้า แหวกออกเป็น ช่อง มี ภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือน
ผ้าผืนใหญ่ ผูกติดกันทัง้ สี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลก 12 ในนั ้ นมีสัตว์ทุกอ
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ย่างที่ อยู่บนแผ่น ดิน คือ สัตว์สี ่ เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานและนกที่ อยู่
ในท้องฟ้า 13 มีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากิน
เถิด� 14 ฝ่ายเปโตรจึง ทูล ว่า “มิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่า สิง่ ซึ่ง เป็น
ของต้องห้ามหรือ ของมลทิน นั ้น ข้า พระองค์ ไม่ เคยได้ รบ
ั ประทานเลย�
15 แล ้วจึ งม ี พระสุ ร เสีย งอีกเป็ นคร ง
ั ้ ที่ สองว่า แก่ ท่านว่า “ซึ่ง พระเจ้า ได้
ทรงชําระแล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 16 เห็นอย่างนั ้นถึงสามครัง้
แล้วสิง่ นั ้นก็ถูกรับขึ้นไปอีกในท้องฟ้า
เปโตรไปที่เมืองซีซารียา
เมื่อ เปโตรยัง คิด สงสัย เรือ
่ งนิ มิ ตที่ เห ็นนั ้ นว ่า มี ความหมายอย่างไร
ดู เถิด คนที ่โครเนลิ อส
ั ใช้ไปนั ้น เมื่อถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้ วก็
มายืนอยู่หน้าประตู รัว้ 18 และร้องถามว่า ซีโมนที่ เรียกว่าเปโตรอยู่ที่ นั ่น
หรือไม่ 19 เมื่อเปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ พระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่า
20
“ดู เถิด ชายสามคนตามหาเจ้า จงลุก ขึ้น ลงไปข้างล่างและไปกับ เขา
เถิด อย่า ลังเลใจเลย เพราะว่า เราได้ ใช้ เขามา� 21 เปโตรจึง ลงไปหาคน
เหล่านั ้นซึ่งโครเนลิ อส
ั ได้ ใช้มากล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ท่านมา
หานั ้น ท่านมาธุระอะไร� 22 เขาจึงตอบว่า “นายร้อยโครเนลิ อส
ั เป็นคน
ชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และเป็นคนมีช่อ
ื เสียงดีในบรรดาชาวยิว
โครเนลิอัสผู้นั้นได้รบ
ั คําเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ให้
มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคําของท่าน�
17

โครเนลิอส
ั และญาติพีน้
่ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ
เปโตรจึง เชิญ เขาให้เข ้า มาหยุด พัก อยู่ที่ นั่น วันร ุ่ง ขึ้น เปโตรก็ ไปกับ
เขาและพวกพี่ น้องบางคนที่ เมืองยัฟ ฟาก็ ไปด้วย 24 ล่วงมาอีก วัน หนึ่ ง
เขาก็ ไปถึง เมืองซี ซารียา โครเนลิ อส
ั กําลัง คอยรับรองอยู่ และเชิญ ญาติ
พี่น้ องกับเพื่อนสนิ ทให้มาประชุมกันอยูแล้
่ ว 25 ครัน
้ เปโตรเข้าไป โครเนลิ
อัสก็ต้อนรับเปโตร และหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่าน 26 ฝ่ายเปโตรจึงจับตัว
โครเนลิ อส
ั ให้ลุ กขึ้นและกล่าวว่า “จงยืนขึ้นเถิด ข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์
เหมือนกัน � 27 เมื่อ กําลัง สนทนากัน อยู่ เปโตรจึง เข้าไปแลเห็น คนเป็ นอ
ันมากมาพร้อมกัน 28 จึงกล่าวแก่คนเหล่านั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายทราบแล้
วว่า คนชาติยิวนน
ั ้ จะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็ นที่พระ
ราชบัญญัติ ห้ามไว้ แต่ พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า แล้ วว ่า ไม่ ควร
เรียกคนหนึ่ งคนใดว่าเป็ นที ่หา้ มหรือมลทิน 29 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อท่านใช้คน
ไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ มาโดยไม่ ขัด ข้าพเจ้า จึง ขอถามว่า ท่านเรียก
ข้าพเจ้า มาด้วยประสงค์ อะไร � 30 โครเนลิ อส
ั จึง ตอบว่า “สี ่ วน
ั มาแล้ว
ข้าพเจ้า กําลัง ถือ อดอาหารอยู่ จนถึง เวลานี้ และประมาณเวลาบ่ายสาม
โมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยูใ่ นบ้านของข้าพเจ้า ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งยืนอยู่
ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับ 31 ผูนั
้ ้นได้กล่าวว่า ‘โครเนลิอส
ั เอ๋ย คํา
อธิษฐานของท่านนั ้นทรงสดับฟังแล้ว และทานของท่านนั ้นก็เป็นทีร่ ะลึก
23
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ถึง ในสายพระเนตรของพระเจ้า แล้ว 32 เหตุ ฉะนั ้น จงใช้ คนไปยัง เมือง
ยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา ผู้นั ้นอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่าง
ฟอกหนั งที่ ฝั่ งทะเล ผู้นั ้น เมื่อ มาถึงแล้ว จะกล่าวแก่ ท่าน� 33 ข้าพเจ้าจึง
ใช้คนไปเชิญท่านมาทันที ที่ท่านมาก็ดีแล้ว บัดนี้ พวกข้าพเจ้าจึงอยูพร
่ อ
้ ม
กัน ต่อ พระพักตร์พระเจ้า เพื่อ จะฟัง สิง่ สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัสส งั ่ ท่าน
ไว้� 34 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เห็น จริง แล้ วว ่า พระเจ้า ไม่ ทรง
เลือกหน้า ผู้ ใด 35 แต่ คนใดๆในทุก ชาติ ที่ เกรงกลัว พระองค์ และประพฤติ
ตามทางชอบธรรมก็ เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระองค์ 36 พระดํารัส ที่ พระเจ้า
ได้ทรงฝากไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดีเรือ
่ งสันติสุขโดย
พระเยซูคริสต์ (ผูเป็
้ นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทัง้ ปวง�
กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าพเจ้า กล่าวว่า พระดํารั สน ั ้ นท่า นทัง้ หลายก็ รู ้ คือ เรือ
่ งที่ ได้ เล่า
กัน ตัง้ แต่ ต้ นที ่ แคว ้ นกาลิ ลี ไปจนตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย ภายหลัง การ
บัพ ติศ มา ที่ ยอห์น ได้ ประกาศ นั ้น 38 คือ เรือ
่ ง พระ เยซู ชาว นา ซา เร็ธ ว่า
พระเจ้า ได้ ทรงเจิม พระองค์ ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ และด้วยฤทธานุ
ภาพอย่างไร และพระเยซู เสด็จไปกระทําคุณประโยชน์ และรักษาบรรดา
คนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์
37

คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์
เราทัง้ หลายเป็น พยานถึ งก ิ จการทัง้ ปวง ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ใน
แผ่น ดิน ของชนชาติ ยว
ิ และในกรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ นั ้น เขาได้ ฆ่า และ
แขวนไว้ ที่ ต้นไม้ 40 ในวั นที ่ สามพระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์ คืน พระชนม์
และทรงให้ ปรากฏ 41 มิใช่ ทรงให้ ปรากฏแก่ คนทัว่ ไป แต่ ทรงปรากฏแก่
เหล่าพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน คือทรงปรากฏแก่พวก
เรา ที่ ได้ รับ ประทาน และ ดื่ม กับ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรง คืน พระชนม์
แล้ว 42 พระองค์ ทรงสัง่ ให้ เราทัง้ หลายประกาศแก่ คนทัง้ ปวง และเป็น
พยานว่า พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้เป็น ผู้ พิพากษาทัง้ คนเป็น และคน
ตาย 43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายย่อมเป็น พยานถึง พระองค์ ว่า ผู้ ใดที่
เชื่อ ถือ ในพระองค์ นั้น จะได้ รบ
ั การทรงยกความผิด บาปของเขา เพราะ
พระนามของพระองค์�
39

คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ
เมื่อ เปโตรยัง กล่าวคํา เหล่า นั ้น อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ เสด็จ ลง
มาสถิตกับคนทัง้ ปวงที่ฟังพระวจนะนั ้น 45 ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อ
ถือแล้ว คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิได้
์ ลงมาบนคนต่างชาติด้วย 46 เพราะเขาได้ยน
ิ
คนเหล่า นั ้น พูด ภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญ พระเจ้า เปโตรจึง ย้อน
ถามว่า 47 “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือน
44
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เรา โดยมิ ให้เขารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ได้� 48 เปโตรจึง สัง่ ให้เขารับ บัพ ติศ
มาในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเขาทัง้ หลายได้ ขอให้ เปโตร
ยับยัง้ อยูก
่ ับเขาอีกสองสามวัน

11
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
1 ฝ่ายพวกอัครสาวกกับพีน
่ ้ องทัง้ หลายที่อยูในแคว้
่
นยูเดียได้ยนว
ิ ่า

คน

2 เมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุ ง

ต่างชาติ ได้ รับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกัน
เยรู ซาเล็ม แล้ว พวกที่ เข ้าสุ หน ัต จึง ต่อว่า ท่าน 3 ว่า “ท่านไปหาคนที่ ไม่
ได้เข้าสุหนั ต และรับประทานอาหารกับเขา� 4 แต่เปโตรได้อธิบายให้เขา
ฟัง ตัง้ แต่ ต้น เป็น ลําดับ มาว่า 5 “เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในเมืองยัฟฟาและกําลัง
อธิษฐานก็ เคลิม
้ ไป แล ้ วน ิ มิ ตเห็น ภาชนะอย่างหนึ่ ง เหมือนผ้า ผืน ใหญ่
หย่อนลงมาทัง้ สี่ มุ มจากฟ้า มายัง ข้าพเจ้า 6 ครัน
้ ข้าพเจ้า เขม้น ดู ผ้า นั ้น
ข้าพเจ้าได้พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้าของแผ่นดิน กับสัตว์ป่า สัตว์
เลื้อยคลาน และนกที่อยู่ในท้องฟ้า 7 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส
8
กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด� แต่ ข้าพเจ้า ทูล ว่า
‘หามิได้ พระองค์เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ของซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยัง
ไม่ได้ เข้าปากข้าพระองค์ เลย� 9 แต่ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครัง้ ที่ สอง
ว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชําระแล้ว เจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 10 เป็น
อย่างนั ้น ถึง สามครัง้ แล ้ว สิง่ นั ้น ทัง้ สิ้ นก ็ ถู กร ับ ขึ้น ไปบนฟ้า อีก 11 ดู เถิด
ในทัน ใดนั ้ นม ี ชายสามคนมายืน อยู่ ตรงหน้า บ้านที่ ข้าพเจ้า อยู่ รับ ใช้ มา
จากเมืองซี ซารียามาหาข้าพเจ้า 12 พระวิญญาณจึง สัง่ ให้ ข้าพเจ้า ไปกับ
เขาโดยไม่ ลังเลใจเลย และพวกพี่ น้องทัง้ หกคนนี้ ได้ ไปกับ ข้าพเจ้า ด้วย
เราทัง้ หลายจึง เข้าไปในบ้านของผู้ นั ้น 13 ผู้ นั ้น จึง กล่าวแก่ พวกเราว่า ตั
วท ่านได้ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ยืน อยู่ในบ้านของท่าน และบอกท่านว่า
‘จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่ เรียกว่าเปโตรมา 14 เปโตรนั ้นจะ
กล่าวให้ท่านฟัง เป็น ถ้อยคํา ซึ่ง จะให้ท่า นกั บท ัง้ ครอบครัว ของท่านรอด�
15 เมื่อข้าพเจ้าตัง
้ ต้นกล่าวข้อความนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาส
ถิตกับเขาทัง้ หลาย เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั ้น 16 แล
้ว ข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง คํา ตรัส ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง พระองค์ ตรัส ไว้
ว่า ‘ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาด้วยนํ้าก็จริง แต่ ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์� 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า พระเจ้า ได้ ทรงโปรด
ประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทัง้ หลาย ผู้ที่ได้เชื่อในพระเยซู
คริสต์เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผูใ้ ดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้� 18 ครัน
้ คนทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ นิ่ง อยู่ แล ้ว ได้ สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “พระเจ้า ได้ ทรง
โปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย�
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เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครัง้ แรกที่เมืองอันทิโอก
ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญ เนื่ องจาก
สเทเฟน ก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซีย เกาะไซปรัส และเมืองอันทิโอก และ
ไม่ได้กล่าวพระวจนะแก่ผูใดนอกจากแก่
้
ยว
ิ พวกเดียว 20 และมีบางคนใน
พวกเขาเป็น ชาวเกาะไซปรัส กับ ชาวไซรีน เมื่อ มายัง เมือ งอันทิ โอก ก็ได้
กล ่าวประกาศข่าวประเสริฐ เรือ
่ งพระเยซู เจ้ าแก่ พวกกรี กด ้วย 21 และ
พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขา คนเป็ นอันมากได้เชื่อและ
กลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 22 ข่าวนี้ ก็ เล่า ลือ ไปยัง คริสตจักรในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอก 23 เมื่อบารนาบัสมา
ถึง แล้ว และได้ เห ็ นพระคุณ ของพระเจ้า ก็ ปี ติ ยินดี จึง ได้ เตือนคนเหล่า
นั ้น ให้ ตั ้งม น
ั ่ คงติด สนิ ทอย ู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 24 บารนาบัส เป็น คนดี
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ จํานวนคนเป็ นอันมาก
ก็เพิม
่ เข้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า 25 บารนาบัสได้ไปที่เมืองทาร์ซัสเพื่อตาม
หาเซาโล 26 เมื่อพบแล้วจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอก ต่อมาท่านทัง้ สอง
ได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปี หนึ่ ง ได้สัง่ สอนคนเป็ นอันมากและใน
เมืองอันทิโอกนั ่นเอง พวกสาวกได้ช่อ
ื ว่าคริสเตียนเป็นครัง้ แรก
19

อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร

27 คราวนี้ มีพวกศาสดาพยากรณ์ ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปยังเมือ

งอันทิโอก 28 ฝ่ายผู้หน่ง
ึ ในจํานวนนั ้นชื่ออากาบัส ได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระ
วิญญาณว่า จะบังเกิด การกันดารอาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่น ดิน โลก การก ัน
ดารอาหารนั ้น ได้ บังเกิด ขึ้น ในรัช สมัย คลาวดิ อส
ั ซี ซาร์ 29 พวกสาวกทุก
คนจึง ตกลงใจกั นว ่า จะถวายตามกําลัง ฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์ พวกพี่
น้ องที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย 30 เขาจึง ได้ ทํา ดัง นั ้น และฝากไปกับ บารนาบัส
และเซาโลเพื่อนําไปให้พวกผู้ปกครอง

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร

1 แล้วคราวนั ้ นกษั ตริย์เฮโรดได้ เหยียดพระหัตถ์ ออกทําร้ายบางคนใน

คริสตจักร 2 ท่านได้ฆ่ายากอบพีช
่ ายของยอห์นด้วยดาบ 3 เมื่อท่านเห็นว่า
การนั ้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว ท่านก็จับเปโตรด้วย (นี่ เป็นระหว่างเทศกาล
ขนมปังไร้เชื้อ) 4 เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จําคุก ให้ทหารสี่หมู่ๆละสี่คนคุม
ไว้ ตัง้ ใจว่าเมื่อสิน
้ เทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คนทัง้ หลาย
การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก
เพราะฉะนั ้น เปโตรจึง ถูก จํา ไว้ ในคุก แต่ ว่า คริสตจักรได้ อธิษฐาน
ต่อ พระเจ้า เพื่อ เปโตรโดยไม่ หยุด 6 ในคื นว ัน นั ้น เอง ครัน
้ เฮโรดจะพาเป
โตรออกมา เปโตรนอนหลั บอย ู่ ระหว่างทหารสองคน มี โซ่ สองเส้น ล่าม
ไว้ และคนยามเฝ้า อยู่ หน ้า ประตู คุก 7 ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้
5
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เป็น เจ้า มาปรากฏ และมี แสงสว่างส่องเข้า มาในคุก ทูต องค์ นั้น จึง กระ
ตุ้นเปโตรที่ สี ข้างให้ ต่ ืน ขึ้น แล้ วว ่า “จงลุก ขึ้น เร็วๆ� โซ่ นั ้ นก ็ หลุด ตกจาก
มือ ของเปโตร 8 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น จึง สัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวม
รองเท้า� เปโตรก็ ทําตาม ทูตองค์ นั้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงห่มผ้าและตาม
เรามาเถิด� 9 เปโตรจึง ตามออกไป และไม่ รู ้ว่าการซึ่ง ทูต สวรรค์ ทํา นั ้น
เป็นความจริง แต่คิดว่าได้เห็นนิ มิต 10 เมื่อออกไปพ้นทหารยามชันที
้ ่หน
่งึ และที่สองแล้ว ก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง ประตูนั ้นกเ็ ปิดเอง
ให้ท่านทัง้ สอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนนแห่งหนึ่ ง และในทันใดนั ้นทูต
สวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน
้ เปโตรรู ส
้ ึกตัวแล้วจึงว่า “เดีย
๋ ว
นี้ ข้าพเจ้า รู แน่
้ ว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ มา
ช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของเฮโรด และพ้น จากการมุ่ง ร้ายของ
พวกยิว� 12 เมื่อ เปโตรคิ ดอย ่างนั ้น แล้ว ก็ มาถึ งบ ้า นของมารีย์ มารดา
ของยอห์น ผู้ มี ชื่ ออ ี กว่า มาระโก ที่ นั ่ นม ี หลายคนได้ ประชุม อธิษฐานกัน
อยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตูรัว้ มีหญิงสาวคนหนึ่ งชื่อโรดามาฟัง 14 เมื่อจํา
ได้วา่ เป็นเสียงของเปโตร เพราะความยินดีก็ยังไม่เปิดประตู แต่วิง่ เข้าไป
บอกว่า เปโตรยืน อยู่ หน ้า ประตู 15 คนทัง้ หลายจึง พู ดก ับ หญิง นั ้ นว ่า “เจ้
าเป็น บ้า� แต่ หญิง คนนั ้น ยืน ยั นว ่า เป็น อย่างนั ้น จริง เขาทัง้ หลายจึง ว่า
“เป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเปโตร� 16 ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ เมื่อ
เขาเปิดประตูเหน
็ ท่าน ก็อัศจรรย์ใจ 17 แต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่ ง และเล่า
ให้ เขาฟัง ถึง เรือ
่ งที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงพาท่านออกจากคุก อย่างไร
แล ้ วท ่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้ แก่ ยากอบกับ พวกพี่ น้องให้ทราบ � เป
โตรจึง ออกไปเสีย ที่ อื่น 18 แล ้วครันร
้ ุ่ง เช้า พวกทหารก็ ขวัญหนี ดี ฝ่ อม ิ ใช่
น้ อย เปโตรหายไปไหนหนอ 19 เมื่อ เฮโรดหาตัว เปโตรไม่ พบ จึง ไต่สวน
พวกทหารยามและรับสัง่ ให้ฆ่าเสีย ฝ่ายเฮโรดก็ ออกจากแคว้นยูเดีย ลง
ไปพักอยูที
่ ่เมืองซีซารียา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์
ฝ่ายเฮโรดกริว้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ ชาวเมืองนั ้น ได้
พากันมาหาท่าน เมื่อได้เอาใจบลัสทัสกรมวังของกษั ตริย์แล้ว จึงได้ขอก
ลับเป็นไมตรีกันอีก เพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจาก
แผ่น ดิน ของกษั ตริย์นั ้น 21 เมื่อ ถึง วัน นั ด เฮโรดทรงเครือ
่ งกษั ตริย์เสด็จ
ประทับบนราชบัลลังก์ แล้วมีพระราชดํารัสแก่เขา 22 คนทัง้ หลายจึงร้อง
ขึ้ นว ่า “เป็น พระสุรเสียงของพระ มิใช่ เสียงมนุษย์� 23 ในทันใดนั ้น ทูต
สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ ท่านเกิด โรคร้าย เพราะท่านมิ ได้ ถวาย
เกียรติยศ แด่ พระเจ้า แล้ว ก็ มีต ัว หนอ นกั ดก ิ นร ่า งกาย ของ ท่าน จนถึง
แก่ พิราลัย 24 แต่ พระวจนะของพระเจ้า ก็ ยงั แผ่ เจริญ มากขึ้น 25 ฝ่ายบา
รนาบัสกับเซาโล เมื่อได้ทําภารกิจที่รบ
ั มอบหมายสําเร็จแล้ว จึงจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มกลับไป พายอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย
20
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส
คราว นั ้น ใน ค ริ สต จักร ที่ อยู่ ใน เมือ งอันทิ โอก มี บาง คน ที่ เป็น ผู้
พยากรณ์ และอาจารย์ มี บารนาบัส สิ เมโอนที่ เรียกว่า นิ เกอร์ กั บลู สิ อัส
ชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผู้ ได้ รับ การเลี้ยงดู เติบโตขึ้น ด้วยกั นก ับ เฮโรด
เจ้าเมือง และเซาโล 2 เมื่อคนเหล่านั ้นกําลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และ
ถือ อดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ตรัสส ัง่ ว่า “จงตัง้ บารนาบัส กับ
เซาโลไว้ สําหรับ การซึ่ง เราเรียกให้ เขาทํา นั ้น� 3 เมื่อ ถือ อดอาหารและ
อธิษฐาน และวางมือ บนบารนาบัส กับ เซาโลแล้ว เขาก็ ใช้ ท่านไป 4 เหตุ
ฉะนั ้น ท่านทัง้ สองที่ ได้ รับ ใช้ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึง ลงไปเมืองเซลู
เคีย และได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึงเมืองซาลามิส
ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก็
อยูช่
่ วยด้วย
1

เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
ก็ได้พบคนหนึ่ งเป็น
คนทําเวทมนตร์ เป็นผูท
้ ํานายเท็จ เป็นพวกยิวชื่อว่าบารเยซู 7 อยูกั
่ บผูว
้ า่
ราชการเมืองชื่อเสอร์จีอัสเปาโล เป็นคนฉลาดรอบรู ้ ผูว่
้ าราชการเมืองจึง
เชิญ บารนาบัส กับ เซาโลมา ปรารถนาจะฟัง พระวจนะของพระเจ้า 8 แต่
เอลี มาสคนทํา เวทมนตร์ (เพราะชื่อ ของเขามี ความหมายอย่างนั ้น� ได้
คัดค้านขัด ขวางบารนาบัส กับ เซาโล หวัง จะไม่ ให้ ผู้ ว่า ราชการเมืองเชื่อ
9 แต่เซาโล (ที่มีชื่ออก
ี ว่าเปาโล� ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ขม้น
ดู เอลี มาส 10 และพูด ว่า “โอ เจ้ าเป็น คนเต็ม ไปด้วยอุบายและใจร้ายทุก
อย่าง ลูกของพญามาร เป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรม เจ้าจะไม่หยุด
พยายามทํา ทางตรงขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ เขวไปหรือ 11 ดู เถิด บัดนี้
พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ อยู่ บนเจ้า เจ้ าจะเป็น คนตาบอดไม่ เห
็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากําหนด� ทันใดนั ้นความมื ดมัวก็บังเกิดแก่ เอลี
มาส เอลี มาสจึง คลํา หาคนให้ จู งม ือไป 12 ครัน
้ ผู้ วา่ ราชการเมืองได้ เห ็น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจด้วยพระดํารัสสอนของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 13 แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจากเมือง
ปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย ยอห์นได้ละพวกนั ้นไว้แล้วก
ลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
6 เมื่อได้ เดินตลอดเกาะนั ้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว

เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
แต่ พวก นั ้น เดิน ทาง ต่อ ไป จาก เมือง เปอร์ กา ถึง เมือ งอันทิ โอก ใน
แคว้น ปิ สิ เดีย แล ้ว ได้ เข ้า ไปนั ่ง ลงในธรรมศาลาในวัน สะบาโต 15 เมื่ ออ
่า นพ ระ ราช บัญญั ติ กับ คํา ของ ศาสดา พยากรณ์ แล้ว บรรดา นาย ธรรม
ศาลาจึง ใช้ คนไปบอกเปาโลกับ บารนาบั สว ่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า
ท่านมี คํา กล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้ ปวงก็ เชิญ กล่าวเถิด� 16 ฝ่ายเปาโล
14
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จึง ยืน ขึ้น โบกมือ แล้ว กล่าวว่า “ท่านที่ เป็น ชนชาติ อส
ิ ราเอลและท่านทัง้
หลายที่ เกรงกลัว พระเจ้า จงฟัง เถิด 17 พระเจ้า ของชนชาติ อส
ิ ราเอลนี้
ได้ ทรงเลือกบรรพบุรุษ ของเราไว้ และได้ ให้ เขาเจริญขึ้ นคร งั ้ เมื่อ ยัง เป็น
คนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และได้ทรงนําเขาออกจากประเทศนั ้นด้วย
พระกรอันทรงฤทธิ์ 18 พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาใน
ถิน
่ ทุ รก ัน ดารประมาณสี่ สิ บปี 19 เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ด
ชาติ ออกเสีย จากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว พระองค์ ก็ ทรงแบ่ง แผ่น ดิน ของ
ชนชาติเหล่านั ้นให้เขาโดยการจับสลาก 20 ภายหลังพระองค์ทรงประทาน
พวกผู้ วิน ิจฉั ย แก่ เขา เป็น เวลาประมาณสี่ รอ
้ ยห้า สิบ ปี จนถึง ซามู เอล
21
ศาสดาพยากรณ์ คราวนั ้นเขาทัง้ หลายได้ขอให้มีกษั ตริย์ พระเจ้าจึงได้
ทรงประทานซาอูลบุตรชายคีชจากตระกูลเบนยามิน ให้เป็นกษั ตริย์ครบ
สี่สิบปี 22 ครัน
้ ถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตัง้ ดาวิดขึ้นเป็นกษั ตริย์ของ
เขา และทรงเป็น พยานกล่าวถึง ดาวิด ว่า ‘เราได้ พบดาวิด บุตรชายของ
เจสซีเป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผูที
้ ่จะทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทุก
23
ประการ� จากเชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอด
คือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ 24 ก่อน
ที่พระองค์เสด็จมา ยอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสําแดงการกลับใจใหม่
ให้ แก่ บรรดาชนชาติ อิสราเอล 25 เวลาที่ ยอห์ นทํา การตามหน้าที่ ของตน
เกือบจะสําเร็จ ท่านจึง ถามว่า ‘ท่านทัง้ หลายคิด เห็ นว ่า ข้าพเจ้า คือ ผู้ ใด
ข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหามิได้ แต่ดูเถิด จะมีพระองค์ผูหน
้ ่งึ มาภายหลัง
ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ คู่ ควรจะแก้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์�
26 ท่านพี่ น้องทัง
้ หลาย ผู้ สืบ เชื้อ สายของอับ ราฮัม และผู้ ใดในพวกท่าน
ซึ่ง เกรงกลัว พระเจ้า ข่าวเรือ
่ งความรอดนี้ ได้ ทรงประทานมาถึง ท่านทัง้
หลายแล้ว 27 ฝ่ายชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ พวกขุนนางมิ ได้ รู ้ จัก พระองค์
หรือ เข้าใจคํา ของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่ง เคยอ่านกัน ทุก วัน สะบา
โต จึง ทําให้ สําเร็จ ตามคํา เหล่า นั ้น โดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28 ถึง
แม้ ว่า มิ ได้ พบความผิด ประการใดในพระองค์ ที่ ควรจะให้ ตาย พวกเขา
ยัง ขอปี ลาตให้ ปลงพระชนม์ พระองค์ เสีย 29 ครัน
้ ทํา จนสําเร็จ ทุก อย่าง
ตามซึ่ งม ี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ด้วยพระองค์ เขาจึง เชิญ พระศพของพระองค์
ลงจากต้นไม้ ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ 30 แต่ พระเจ้าได้ ทรงให้พระองค์
คืน พระชนม์ 31 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ คนทัง้ หลายที่ ตามพระองค์ จาก
แคว้นกาลิลีไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นหลายวัน บัดนี้ คนเหล่านั ้นเป็นพยาน
ข้างพระองค์ แก่ คนทัง้ หลาย 32 เรานํา ข่าวประเสริฐ นี้ มาแจ้ง แก่ ท่านทัง้
หลายว่า พระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่ บรรพบุรุษของเรา 33 พระเจ้าได้
ทรงให้สําเร็จ ตามนั ้น แก่ เราผู้ เป็น ลูก หลานของคนเหล่า นั ้น คือ ในการที่
พระองค์ ทรงให้พระเยซู กล ับ คืน พระชนม์ เหมือนมี คํา เขียนไว้ในหนั งสือ
สดุดีบทที่สองว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ดแก่ท่านแล้ว�
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34 ส่วนข้อที่ พระเจ้าได้ ทรงให้พระองค์ คืนพระชนม์

มิให้กลับเปื่ อยเน่าอีก
เลย พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ ว่า ‘เราจะให้ความเมตตาอันแน่ นอนของเรา
ซึ่ง ได้ สัญญาไว้กับ ดาวิด ให้ แก่ ท่าน � 35 เพราะพระองค์ ตรัส ไว้ในสดุ ดี อื่
นว่า ‘พระองค์จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่าไป� 36 ฝ่าย
์
ดาวิด เมื่อ ได้ ปฏิบัติ ในคราวอายุ ของท่านตามพระทัย ของพระเจ้า และ
ได้ ล่วงหลับ ไปแล้ว และต้องฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน ก็ เปื่ อยเน่า ไป
37 แต่ พระองค์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงให้เป็ น ขึ้น มานั ้น มิได้ ประสบความเปื่ อย
เน่า เลย 38 เหตุ ฉะนั ้น ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย จงเข้าใจเถิด ว่า โดยพระองค์
นั ้น แหละ จึง ได้ ประกาศ การ ยก ความ ผิด แก่ ท่าน ทัง้ หลาย 39 และ โดย
พระองค์ นั ้น ทุ กคนที่ เชื่อ จะพ้น โทษได้ ทุก อย่าง ซึ่ง จะพ้น ไม่ ได้ โดยพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสส 40 เหตุ ฉะนั ้น จงระวัง ให้ ดี เกล ื อกว่า คํา ซึ่ง พวก
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทัง้ หลาย คือว่า 41 ‘ดูก่อนให้
เจ้าทัง้ หลายผู้ประมาทหมิน
่ ประหลาดใจและถึงพินาศ ด้วยว่าเรากระทํา
การในกาลสมัย ของเจ้า เป็นการที่ แม้แต่ มี ผู้ มาบอกแล้ว เจ้ าก็ จะไม่ เชื่อ
เลย� ” 42 เมื่อ พวกยิว ได้ ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติ ก็
อ้อนวอนให้ประกาศคําเหล่านั ้นให้เขาฟังในวันสะบาโตหน้า 43 ครัน
้ คนที่
ประชุมกันนั ้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิวหลายคนกับคน
เข้า จารีต ที่ เกรงกลัว พระเจ้า ได้ ตามเปาโลและบารนาบัส ไป ท่านทัง้ สอง
จึงพูดกับเขา ชวนให้เขาตังม
้ ัน
่ คงอยูใ่ นพระคุณของพระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
ครัน
้ ถึง วัน สะบาโตหน้า คนเกือบสิน
้ ทัง้ เมืองได้ ประชุม กัน ฟัง พระ
45
วจนะของพระเจ้า แต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิง่
ได้พูดคัดค้านคําของเปาโลถึงโต้แย้งกับพูดคําสบประมาท 46 แล้วเปาโล
กับ บารนาบั สม ี ใจกล้า ได้ กล่าวว่า “จํา เป็ นที ่ จะต้องกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้า ให้ ท่านทัง้ หลายฟั งก ่อน แต่ เมื่อ ท่านทัง้ หลายปัด เสีย และตัด สิ
นว่าตนไม่สมควรที่ จะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ ดูเถิด พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคน
ต่างชาติ 47 ด้วยองค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัสสง
ั ่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ ตัง้ เจ้า
ไว้ให้ เป็น ความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อ เจ้า จะเป็น เหตุ ให้ คนทัง้ หลาย
รอด ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก� ” 48 ฝ่ายคนต่างชาติ เมื่อ ได้ ยน
ิ อย่างนั ้
นก ็ มี ความยินดี และได้ สรรเสริญ พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
คนทัง้ หลายที่ ทรงหมายไว้แล ้ว เพื่อ ให้ได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ก็ได้ เชื่อ ถือ 49 พระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย
แต่ พวกยิว ได้ ยุ ยงพวกสตรีมี ศักดิ์ ที่ ถือ พระเจ้า กั บท ัง้ ผู้ชายที่ เป็น
ใหญ่ ในเมืองนั ้น ให้ เคี่ยวเข็ญ และไล่ เปาโลกับ บารนาบัส ออกจากเมือง
ของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับ บารนาบัส จึง สะบัด ผงคลี ดิ นจากเท้า ของท่าน
50
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ออกเพื่อต่อว่าพวกเขา แล้วก็ ไปยังเขตเมืองอิโคนียูม 52 แต่ พวกสาวกก็
เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

14
เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี

ต่อ มาที่ เมือ งอิ โคน ี ยู ม เปาโลกับ บารนาบัส ได้ เข ้า ไปในธรรมศาลา
ของพวกยิว กล่าวสัง่ สอนเป็ นที ่จับใจจนพวกยิวและชนชาติ กรีกเป็ นอัน
มากได้ เชื่อ ถือ 2 แต่ พวกยิ วท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ ยุ ยงคนต่างชาติ ให้ มี ใจคิด ร้ายต่อ
พวกพี่น้ อง 3 เหตุฉะนั ้นฝ่ายท่านทัง้ สองคอยอยู่ที่นั ่นนาน มีใจกล้ากล่าว
ในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระองค์ ได้ ทรงรับรองพระดํารัส
แห่ง พระคุณ ของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ ท่านทัง้ สองทํา หมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ได้ 4 แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหนึ่ ง
อยู่ ฝ่ายพวกยิว และอีก พวกหนึ่ ง อยู่ ฝ่ายอัครสาวก 5 เมื่อ ทัง้ คนต่างชาติ
และพวกยิวพร้อมกับพวกผู้ปกครอง ได้ ร่วมคิ ดกันจะทําการอัปยศ และ
เอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้ สองทราบแล้วจึงหนี ไปยัง
เมืองที่ อยู่ ในแคว้น ลิ คาโอเนี ย คือ เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี กับ ชนบทที่
อยูล้
่ อมรอบ 7 และได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั ่น
1

ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย

8 ที่ เมืองลิ สตรามี ชายคนหนึ่ ง นั ่งอยู่ใช้เท้าไม่ ได้

เขาพิการตัง้ แต่ ครรภ์
มารดา ยังไม่เคยเดินเลย
เปาโลจึงเขม้นดูเขา
เห ็ นว ่า มี ความเชื่อ พอจะหายโรคได้ 10 จึง ร้องสั ่งด ้วยเสียงอัน ดัง ว่า “จง
ลุกขึ้นยืนตรง� คนนั ้นกก
็ ระโดดขึ้นเดินไป 11 เมื่อหมูช
่ นเห็นการซึ่งเปาโล
ได้ กระทํานั ้น จึงพากั นร้องเป็นภาษาลิ คาโอเนี ยว่า “พวกพระแปลงเป็น
มนุษย์ ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึง เรียกบารนาบั สว ่า พระซุส และเรียก
เปาโลว่า พระเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็นผู้นําในการพูด 13 ปุโรหิตประจํา
รู ปพระซุส ซึ่งตัง้ อยู่หน้าเมืองได้จูงวัวและถือพวงมาลัยมายังประตูเมือง
หมายจะถวายเครือ
่ งบู ชาด ้ว ยกั นก ับ ประชาชน 14 แต่ เมื่ ออ ัค รสาวกบา
รนาบัสกับเปาโลได้ยน
ิ ดังนั ้น จึงฉี กเสื้อผ้าของตนเสีย วิง่ เข้าไปท่ามกลาง
คนทัง้ หลายร้องเสียงดัง 15 ว่า “ท่านทัง้ หลาย เหตุ ไฉนท่านจึง ทําการ
อย่างนี้ เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกันกบท
ั ่านทัง้ หลาย และมาประกาศ
ให้ท่านกลับจากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่านี้ ให้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้
ได้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ทะเลและสิง่ สารพัดซึ่งมีอยู่ในที่
เหล่า นั ้น 16 ในกาลก่อนพระองค์ ได้ ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติ ดําเนิ น
ชีวต
ิ ตามชอบใจ 17 แต่พระองค์มิได้ทรงให้ขาดพยาน คือพระองค์ได้ทรง
กระทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผล เราทัง้ หลายจึงอม
ิ่ ใจด้วย
18
อาหารและความยินดี� ถึง แม้ ว่า ได้ กล ่าวสิง่ นี้ แล้ว ก็ ดี อัครสาวกก็ ยงั
9 คนนั ้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่
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ห้ามประชาชนมิ ให้เขากระทําสักการบูชาถวายแก่ ท่านทัง้ สองนั ้นได้ โดย
ยาก
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้ นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี

แต่ มี พวกยิว บางคนมาจากเมือ งอันทิ โอกและเมือ งอิ โคน ี ยู ม เมื่อ
ได้ ชก
ั ชวนประชาชนแล้ว เขาก็ ได้ เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไป
จากเมืองคิด ว่า ท่านตายแล้ว 20 แต่ พวกสาวกได้ ล้อมท่านไว้แล ้ วท ่า นก็
ลุ กขึ้น เข้าไปในเมือง วั นร ุ่ง ขึ้น ท่านจึง เลยไปยัง เมืองเดอร์บี กับ บารนา
บัส 21 และเมื่อ ท่านทัง้ สองได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ในเมืองนั ้น และได้
สัง่ สอนคนเป็ นอ ัน มาก จึง กลับ ไปยัง เมืองลิ ส ตรา เมือ งอิ โคน ี ยู ม และ
เมือ งอันทิ โอกอีก 22 กระทํา ให้ ใจของสาวกทัง้ หลายถื อม ั ่นขึ้น เตือนเขา
ให้ ดํารงอยู่ ในความเชื่อ และสอนว่า เราทัง้ หลายจํา ต้องทนความยาก
ลําบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
19

เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก

23 เมื่อ ท่านทัง
้ สองได้ เลือกตัง้ ผู้ปกครองสาวกไว้ทุกคริสตจั กร

และได้
อธิษฐานและถืออดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเชื่อถือ
นั ้น 24 และหลัง จากท่านทัง้ สองได้ ข้ามแคว้น ปิ สิ เดี ยก ็ มาย ัง แคว้น ปัมฟี
เลีย 25 เมื่อได้กล่าวพระวจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว จึงลงไปยังเมืองอัททา
ลิยา 26 และแล่นจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอก คือเมืองที่ท่านทัง้ สองได้รบ
ั
การฝากไว้ในพระคุณของพระเจ้า ให้กระทําการซึ่งท่านทัง้ สองได้กระทํา
สําเร็จมาแล้วนน
ั ้ 27 เมื่อมาถึง ท่านทัง้ สองได้เรียกประชุมคริสตจักร และ
ได้เล่าให้เขาฟังถึงพระราชกิจทัง้ ปวงซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขา
กับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้คนต่างชาติเชื่อ 28 แล้วท่านทัง้ สองจึง
อยูก
่ ับพวกสาวกที่นั่นช้านาน

15
การประชุมปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต

มี บางคนลงมาจากแคว้นยู เดีย ได้ สัง่ สอนพวกพี่ น้องว่า “ถ้า ไม่ เข ้าสุ
หนัตตามจารีตของโมเสส ท่านจะรอดไม่ได้� 2 เหตุฉะนั ้นเมื่อเกิดการโต้
แย้งและไล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบารนาบัสกับคนเหล่านั ้นมากมาย
แล้ว เขาทัง้ หลายได้ ตัง้ เปาโลและบารนาบัส กับ คนอื่นๆในพวกนั ้น ให้ขึ้น
ไป หารือกับอัครสาวกและผู้ปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มในเรือ
่ งที่ เถียงกัน
3
นั ้น คริสตจักรได้ จัด ส่ง ท่านเหล่า นั ้น ไป และขณะเมื่อ ท่านกําลัง ข้าม
แคว้นฟีนิเซยก
ี ับแคว้นสะมาเรีย ท่านได้กล่าวถึงเรือ
่ งที่คนต่างชาติได้กล
ับใจใหม่ ทําให้พวกพีน
่ ้ องมีความยินดีอย่างยิง่ 4 ครัน
้ มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
คริสตจักรและอัครสาวกและผู้ ปกครองทัง้ หลายได้ ต้อ นรับท ่าน แล ้ วท
่านเหล่า นั ้น จึง เล่า ให้เขาฟัง ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา
ร่วมกับเขา 5 แต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยน
ื ขึ้นกล่าวว่า คน
1
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ต่างชาตินั ้นควรต้องให้เขาเข้าสุหนัต และสัง่ ให้เขาถือตามพระราชบัญญั
ติ ของโมเสส 6 ฝ่ายอัครสาวกกับผู้ปกครองทัง้ หลายจึงได้ ประชุมปรึกษา
กันในเรือ
่ งนั ้น
ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ
เปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่น้อง
ทัง้ หลาย ท่าน ทัง้ หลาย ทราบ อยู่ ว่า คราว ก่อน นั ้น พระเจ้า ได้ ทรง เลือก
ข้าพเจ้า เองจากพวกท่านทัง้ หลาย ให้ เป็น ผู้ ประกาศพระวจนะแห่ง ข่าว
ประเสริฐ ให้คนต่างชาติ ฟัง และเชื่อ 8 พระเจ้า ผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้
ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ แก่ เขา
เหมือนได้ ทรงประทานแก่ พวกเรา 9 พระองค์ ไม่ทรงถือว่าเรากับเขาต่าง
กัน แต่ทรงชําระใจเขาให้บริสุทธิโดยความเชื
่อ 10 ถ้าอย่างนั ้นทําไมบัดนี้
์
ท่าน ทัง้ หลาย จึง ทดลอง พระเจ้า โดย วาง แอก บน คอ ของ พวก สาวก ซึ่ง
บรรพบุรุษ ของ เรา หรือ ตัว เรา เอง ก็ ดี แบก ไม่ ไหว 11 แต่ เรา เชื่อ ว่า เรา
เองก็ รอดโดยพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ เจ้ าเหมือนอย่างเขา� 12 ฝ่าย
คนทัง้ หลายก็ นิ่ง ฟัง บารนาบัส กับ เปาโลเล่า เรือ
่ งการอัศจรรย์ และการ
มหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติ
7 เมื่อ โต้ แย้งก ัน มากแล้ว

ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต
ยากอบจึงกล่าวว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย จง
14
ฟังข้าพเจ้า ซีโมนได้บอกแล้วว่า พระเจ้าได้ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติ
ครัง้ แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่ งออกจากเขาทัง้ หลายเพื่อพระนาม
ของพระองค์ 15 คํา ของศาสดาพยากรณ์ ก็ สอดคล้องกับ เรือ
่ งนี้ ดัง ที่ ได้
เข ียนไว้แล ้ วว ่า 16 ‘ภายหลัง เราจะกลับ มา และจะสร้างพลับพลาของดา
วิด ซึ่ง พัง ลงแล้ว ขึ้น ใหม่ ที่ ร้างหัก พัง นั ้น เราจะก่อ ขึ้ นอ ีก และจะตัง้ ขึ้น
ใหม่ 17 เพื่อ คนอื่นๆจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ บรรดาคนต่าง
ชาติ ซ่ึง เขาเรียกด้วยนามของเรา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรงกระทํา สิง่ ทัง้
ปวงเหล่านี้ ได้ ตรัสไว้ 18 พระเจ้าทรงทราบถึ งกิจการทัง้ ปวงของพระองค์
ตัง้ แต่ แรกสร้างโลกมาแล้ว� 19 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจว่า อย่า ให้
เราวางเครือ
่ งขัดขวางกี ดกันคนต่างชาติ ซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20 แต่ เรา
จงเขียนหนั งสือ ฝากไปถึง เขาว่า ให้ งดเว้น เสีย จากสิง่ ที่ มลทิน เนื่ องด้วย
รู ปเคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรับประทานเนื้ อสัตว์ที่รัดคอตาย
และจากการรับ ประทานเลื อด 21 เพราะว่า ตัง้ แต่ โบราณมาในทุก เมือง
มี คนประกาศเรือ
่ งของโมเสส เพราะคนได้ อา่ นพระราชบัญญัติ ของท่าน
ในธรรมศาลาทุก วัน สะบาโต� 22 ขณะนั ้น อัครสาวกและผู้ ปกครองทัง้
หลายกั บท ุก คนในคริสตจั กร เห ็น ชอบที่ จะเลือกบางคนในพวกเขาให้
ไปยัง เมือ งอันทิ โอก ด้วยกั นก ับ เปาโลและบารนาบัส คือ ยู ดาส ผู้ ที่ มี ชื่
ออีกว่า บารซับบาส และสิ ลาส ทัง้ สองคนนี้ เป็น คนสําคัญในพวกพี่น้ อง
23 เขาได้ เข ียนจดหมายมอบให้ ท่านถือ ไปว่า “อัครสาวกและผู้ ปกครอง
13 ครัน
้ จบแล้วและนิ่ งอยู่
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และพวกพี่ น้องของท่าน คํานั บ มายัง ท่าน ผู้ เป็น พวกพี่ น้องซึ่ง เป็น คน
ต่างชาติ ซึ่ง อยู่ ในเมือ งอันทิ โอก แคว ้น ซีเรีย และแคว้น ซิ ลี เซ ีย ทราบ
24 ด้วยพวกข้าพเจ้า ได้ ยิ นว ่า มี บางคนในพวกข้าพเจ้า ได้ พู ดให้ ท่านทัง
้
หลายเกิด ความไม่ สบายใจ และทําให้ใจของท่านปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า
‘ท่านต้องเข้า สุ หน ัต และรักษาพระราชบัญญั ติ � แม้ว ่า เขามิ ได้ รับคํา สัง่
จากพวกข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้า จึง พร้อมใจกัน เห็น ชอบที่ จะเลือกคน
และใช้ เขามายัง ท่านทัง้ หลายพร้อมกับ บารนาบัส และเปาโล ผู้ เป็ นที ่ รก
ั
26
ของเรา และเป็น ผู้ อุ ทิศ ชีวต
ิ ของตน เพื่อ พระนามของพระเยซู คริสต์
27
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจึง ใช้ยู ดาสกับ
สิลาสมาเป็นผู้ซ่ึงจะเล่าข้อความนี้ แก่ท่านทัง้ หลายด้วยปากของเขาเอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ ์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ เห ็น ชอบที่
จะไม่ วางภาระบนท่าน ทัง้ หลาย เว้น ไว้ แต่ สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ จําเป็น 29 คือ
ว่า ให้ ท่านทัง้ หลายงดการรับ ประทานสิง่ ของซึ่ง เขาได้ บูชาแก่ รู ปเคารพ
และการรับประทานเลื อด และการรับประทานเนื้ อสัตว์ซ่ึงถู กรัดคอตาย
และการล่วงประเวณี ถ้า ท่านทัง้ หลายงดการเหล่า นี้ ก็ จะเป็นการดี ขอ
ให้อยู่เป็นสุขเถิด� 30 เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั ้ นก็ไปยังเมืองอันทิ
โอก และเมื่อ ได้ เรียกคนทัง้ ปวงประชุม กัน แล้ว จึง มอบจดหมายฉบั บน
ัน
้ ให้ 31 ครันอ
้ ่านแล้ว ต่างก็ มี ความชื่นชมยินดี ในคํา หนุน ใจนั ้น 32 ฝ่าย
ยู ดาสกับ สิ ลาสเป็น ผู้ พยากรณ์ ด้วย จึง ได้ กล ่าวหนุน ใจพวกพี่ น้องหลาย
ประการให้ มี กําลัง ขึ้น 33 ครัน
้ พัก อยู่ ที่ นั ่น หน่ อยหนึ่ ง แล้ว ก็ ลาจากพวก
พี่ น้องไปถึ งอ ัค รสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิ ลาสเห็น ชอบที่ จะอยู่ ต่อ
ไปที่ นั ่น 35 แต่ เปาโลกับ บารนาบัส ยัง อยู่ ต่อ ไปในเมือ งอันทิ โอก สัง่ สอน
ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน
28

บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
ครัน
้ ล่วงไปได้ หลายวัน เปาโลจึง พู ดก ับ บารนาบั สว ่า “ให้ เรากลับ
ไปเยีย
่ มพวกพี่น้องในทุกเมือง ที่ เราได้ ประกาศพระวจนะขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า ไว้ ดู ว่า เขาเป็น อย่างไรกัน บ้าง� 37 ฝ่ายบารนาบัส ได้ ตัง้ ใจว่า จะ
พายอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่ งว่ามาระโกไปด้วย 38 แต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพา
ยอห์น ไปด้วย เพราะครังก
้ ่อนยอห์น ได้ ละท่านทัง้ สองเสีย ที่ แคว ้นปัมฟี
เลีย และมิได้ไปทําการด้วยกัน 39 แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยก
กัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส 40 แต่เปาโลได้เลือก
สิ ลาส และเมื่อ พวกพี่ น้องได้ ฝากท่านทัง้ สองไว้ ในพระคุณ ของพระเจ้า
แล้ วท ่า นก็ ไป 41 ท่านจึง ไปตลอดแคว้น ซี เรียก ับ แคว้น ซิ ลี เซ ีย หนุน ใจคริ
สตจักรให้แข็งแรงขึ้น
36
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เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน

1 แล้วเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา

และดูเถิด ที่นั ่ นมีสาวก
คนหนึ่ ง ชื่อ ทิ โมธี เป็น บุตรชายของหญิง ชาติ ยว
ิ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ แล้ว แต่ บิ
ดาเป็นชาติกรีก 2 ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตรา
และเมือ งอิ โคน ี ยู ม 3 เปาโลใคร่จะพาทิ โมธี ไปด้วยกัน จึง ให้ เข ้าสุ หน ัต
เพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยูในเมื
่
องนั ้นๆ เพราะคนเหล่านั ้นทุกคนรู ว้ า่ บิดา
ของเขาเป็น ชาติ กรีก 4 เมื่อ ท่านเหล่า นั ้น ได้ เท ี่ยวไปตามเมืองต่างๆก็ ได้
ส่ง หนั งสือ ข้อ ตกลงของอัครสาวก และผู้ ปกครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม มอบ
ให้คนทัง้ หลายทุกเมืองเพื่อให้รก
ั ษาไว้ 5 คริสตจักรทัง้ ปวงจึงเข้มแข็งใน
ความเชื่อ และจํานวนคนได้ทวีขึ้นทุกๆวัน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ ท่าน เหล่า นั ้น ไป ทัว่ แว่น แคว้น ฟรี เจ ี ยก ับ กา ลา เทีย แล้ว พระ
วิญญาณบริสุทธิ์หา้ มมิให้กล่าวพระวจนะในแคว้นเอเชีย 7 เมื่อไปยังแคว้
นม ิ เซ ีย แล้ว ก็ พยายามจะไปยัง แว่น แคว้น บิ ธี เนี ย แต่ พระวิญญาณไม่
ทรงโปรดให้ไป 8 แล ้ วท ่านเหล่า นั ้น ได้ เดิน ทางผ่านแคว้นม ิ เซ ี ยลงมายัง
เมืองโตรอัส 9 ในเวลากลางคืน เปาโลได้ นิ มิ ตเห็น ผู้ชายชาวมาซิ โดเนี ย
คนหนึ่ ง ยื นอ ้อ นวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้า ในแคว้น มาซิ โด
เนี ย เถิด� 10 ครัน
้ ท่านเห็น นิ มิ ตน ัน
้ แล้ว เราจึง หาโอกาสทั นที ที่ จะไปยัง
แคว้นมาซิโดเนี ย ด้วยเห็นแน่ ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไป
ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ชาวแคว้น นั ้น 11 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ออกจากเมือง
โตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสเซียและรุ ง่ ขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรี
6

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา
เมื่อ ออกจากที่ นั ่น แล้ว ก็ได้ ไปยัง เมืองฟี ลิ ปปี ซึ่ง เป็น เมืองเอกใน
เขตแคว้นมาซิโดเนี ย และเป็นเมืองขึ้น เราจึงพักอยูใ่ นเมืองนั ้นหลายวัน
13 ในวัน สะบาโตเราได้ ออกจากเมืองไปยัง ฝั่ งแม่ นํ้า เข ้า ใจว่า มี ที่ สําหรับ
อธิษฐาน จึง ได้ นั่ง สนทนากับ พวกผู้ หญิง ที่ ประชุ มกั นที ่ นั ่น 14 มี หญิง คน
หนึ่ ง ชื่อ ลิ เดีย มาจากเมืองธิยาทิ ราเป็น คนขายผ้า สี ม่วง เป็น ผู้ นม ัส การ
พระเจ้า หญิงนั ้นได้ฟังเรา และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้
สนใจในถ้อยคําซึ่งเปาโลได้กล่าว 15 เมื่อหญิงคนนั ้นกับทง
ั ้ ครอบครัวของ
เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ มาแล้ว จึ งอ ้อ นวอนเราว่า “ถ้า ท่านเห็ นว ่า ข้าพเจ้า เป็น
คนสัตย์ซ่ ือต่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้า
เถิด� และเขาได้วงิ วอนจนเราขัดไม่ได้
12

หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก

16 ต่อ มาเมื่อ เรากําลัง ออกไปยัง ที่ สําหรับ อธิษฐาน

มีหญิงสาวคนหนึ่ ง
ที่ มี ผี หมอดู เข ้า ได้ มาพบกับ เรา เขาทําการทายให้ พวกเจ้า นายของเขา
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ได้ เงินเป็ นอันมาก 17 หญิงนั ้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่า “คนเหล่า
นี้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ เราทัง้
หลาย� 18 เขาทํา อย่างนั ้น หลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็น ทุกข์ มาก หัน หน้า สัง่
ผีนั้นว่า “เราสัง่ เจ้า ว่า ในพระนามของพระเยซู คริสต์ เจ้ าจงออกมาจาก
เขา� ผีนั ้นก็ออกมาในเวลานั ้น
เปาโลและสิลาสถูกจําคุก

19 ส่วนพวกนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่ จะได้ เงินแล้ว

เขาจึงจับ
เปาโลและสิลาสลากมาถึง พวกเจ้า หน้าที่ ยงั ที่ วา่ การเมือง 20 เมื่อ นํา มา
ถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่า “คนเหล่านี้ เป็นพวกยิว ก่อการวุน
่ วายมากใน
21
เมืองของเรา และสัง่ สอนธรรมเนี ยม ซึ่ง เราชาวโรมตามกฎหมายไม่
ควรจะรับ หรือ ถือ เลย� 22 ประชาชนก็ ได้ ฮื อก ัน ขึ้น ต่อสู้ เปาโลและสิ ลาส
เจ้ าเมืองได้ กระชากเสื้อ ของท่านทัง้ สองออก แล ้ว สัง่ ให้โบยด้วยไม้ เรียว
23 ครัน
้ โบยหลายที แล ้ว จึง ให้จํา ไว้ในคุก และกําชับ นายคุก ให้รก
ั ษาไว้ให้
24
มัน
่ คง นายคุกเมื่อรับคําสัง่ อย่างนั ้นแล้วจึงพาเปาโลกับสิ ลาสไปจําไว้
ในห้องชัน
ื ไว้แน่ นหนา
้ ใน เอาเท้าใส่ข่อ
นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา
ประมาณ เที่ยง คืน เปาโล กับ สิ ลา สก็ อธิษฐาน และ ร้อง เพลง
สรรเสริญ พระเจ้า นั กโทษทัง้ หลายก็ ฟัง อยู่ 26 ในทันใดนั ้น เกิด แผ่น ดิน
ไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครือ
่ ง
27
จองจําก็หลุดจากเขาสิน
้ ทุกคนทันที ฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิ
ดอย ู่ คาดว่า นั กโทษทัง้ หลายหนี ไปหมดแล้ว จึง ชัก ดาบออกมาหมายว่า
จะฆ่าตัวเสีย 28 แต่เปาโลได้รอ
้ งเสียงดังว่า “อย่าทําร้ายตัวเองเลย เราทัง้
หลายอยูพร
่ ้อมด้วยกันทุกคน� 29 นายคุกจึงสัง่ ให้จุดไฟมา แล้ววงิ่ เข้าไป
ตัวสัน
่ กราบลงที่เท้าของเปาโลกับสิลาส 30 และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้
วว ่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา อย่างไรจึง จะรอดได้� 31 เปาโลกับ สิ
ลาสจึงกล่าวว่า “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทัง้
ครอบครัว ของท่านด้วย� 32 ท่านทัง้ สองจึง กล่าวสัง่ สอนพระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุก และคนทัง้ ปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟัง 33 ใน
กลางคืนชัว่ โมงเดียวกันนั ้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผล
ที่ ถู กเฆี่ยน และในขณะนั ้น นายคุ กก ็ ได้ รับ บัพ ติศ มาพร้อมทัง้ ครัว เรือน
ของเขา 34 แล้วได้ พาท่านทัง้ สองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี้ยงท่าน
แสดงความยินดีอย่างยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อมกับทัง้ ครอบครัว
แล้ว
25

เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ
ครัน
้ เวลาเช้า เจ้า เมืองจึง ใช้ พวกนั กการไป สัง่ ว่า “จงปล่อยคนทัง้
สองนั ้น เสีย� 36 นายคุก จึง บอกเปาโลว่า “เจ้ าเมืองได้ ใช้ คนมาบอกให้
ปล่อย ท่าน ทัง้ สอง ฉะนั ้น บัดนี้ เชิญ ท่าน ออก ไป ตาม สบาย เถิด� 37 แต่
35
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เปาโลกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “เขาได้ เฆี่ยนเราผู้เป็นคนสัญชาติ โรมต่อ
หน้า คนทัง้ หลายก่อนได้ ตัดสิน ความ และได้ จํา เราไว้ ในคุก บัดนี้ เขาจะ
เสือกไสให้ เราออกไปเป็นการลับ หรือ ทํา อย่างนั ้น ไม่ ได้ ให้ เขาเองมาพา
เราออกไปเถิด� 38 พวกนั กการจึง นํา ความไปแจ้ง แก่ เจ้า เมือง เมื่อ เจ้า
เมืองได้ยนว
ิ ่าท่านทัง้ สองเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัว 39 จึงมาวิงวอน
ท่านทัง้ สอง ครัน
้ พาออกไปแล้วจึงขอให้ออกไปเสียจากเมือง 40 ท่านทัง้
สองจึงออกจากคุก แล้วได้เข้าไปในบ้านของนางลิเดีย เมื่อพบพวกพีน
่ ้ อง
ก็พูดจาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป

17
มี หลาย คน ได้ รับ ความ รอด ที่ เมือง เธ สะ โลนิ กา ผู้ คัดค้าน ก่อการ
จลาจล
1 ครัน
้ เปาโลกับสิ ลาสข้ามเมืองอัมฟีบุรและเมื
ี
องอปอลโลเนี ยแล้ว จึง
มายัง เมืองเธสะโลนิ กา ที่ นั ่ นม ี ธรรมศาลาของพวกยิว 2 เปาโลจึง เข้าไป
ร่วมกับ พวกเขาตามอย่างเคย และท่านได้ อา้ งข้อความในพระคัมภีร ์โต้
ตอบกับ เขาทัง้ สามวัน สะบาโต 3 และไขข้อ ความชีแ
้ จงให้ เห ็ นว ่า จํา เป็
นที ่ พระคริสต์ ต้องทนทุกข์ ทรมาน แล ้ว ทรงคืน พระชนม์ และกล่าวต่อ ไป
ว่า “พระเยซู องค์ นี้ ที่ เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ พระคริสต์� 4 บาง
คนในพวกเขาก็ เชื่อ และสมัครเข้า เป็น พรรคพวกกับ เปาโลและสิ ลาส
รวมทัง้ ชาวกรีกเป็นจํานวนมากที่ เกรงกลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่ เป็น
คนสําคัญๆก็ ไม่ น้อย 5 แต่ พวกยิ วท ี่ ไม่ เชื่ อก ็ อิจฉา ไปคบคิ ดก ับ คนพาล
ตามตลาดรวบรวมกัน มาเป็ นอ ัน มาก ก่อการจลาจลในบ้านเมือง เข ้าบุ
กบ ้า นของยาโสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สองออกมาให้คนทัง้ ปวง 6 ครัน
้ ไม่
พบจึง ฉุ ด ลากยาโสนกับ พวกพี่ น้องบางคนไปหาเจ้า หน้าที่ ผู้ ครองเมือง
ร้องว่า “คนเหล่านั ้นทีเ่ ป็นพวกควํา่ แผ่นดินได้มาที่นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรอง
เขาไว้ และบรรดาคนเหล่านี้ ได้กระทําผิดคําสัง่ ของซีซาร์ โดยเขาสอนว่า
มีกษั ตริย์อีกองค์หน่งึ คือพระเยซู� 8 เมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ครอง
เมืองได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ร้อนใจ 9 จึง เรียกประกัน ตัว ยาโสนกับ คนอื่นๆแล้ วก ็
ปล่อยไป
เปาโลที่เมืองเบโรอา
พอคํ่า ลงพวกพี่ น้องจึง ส่ง เปาโลกับ สิ ลาสไปยัง เมืองเบโรอา ครัน
้
ถึง แล้ วท ่านจึง เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิว 11 ชาวเมืองนั ้น สุภาพ
กว่าชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขาได้ รบ
ั พระวจนะด้วยความเต็มใจ และ
ค้น ดู พระคัมภีร ทุ
์ ก วัน หวัง จะรู ว่
้ า ข้อความเหล่า นั ้น จะจริงด ัง กล่าวหรือ
ไม่ 12 เหตุ ฉะนั ้น มี หลายคนในพวกเขาได้ เชื่อ ถือ กับ สตรีผู้ มี ศักดิ์ ชาติ
กรีก ทัง้ ผู้ชายไม่น้ อย 13 แต่เมื่อพวกยิวที่อยูในเมื
่
องเธสะโลนิ กาทราบว่า
เปาโลได้ กล ่าวสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้า ในเมืองเบโรอาเหมือนกัน
10
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เขาก็ มาย ุ ยงประชาชนที่ นั่น ด้วย 14 ขณะนั ้น พวกพี่ น้องจึง ส่ง เปาโลออก
ไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียงั อยูที
่ ่นั่น
เปาโลที่กรุ งเอเธนส์

15 คนที่ไปส่งเปาโลนั ้นได้ไปส่งท่านถึงกรุ งเอเธนส์

และเมื่อได้รบ
ั คําสัง่
ของท่านให้ บอกสิ ลาสกั บท ิ โมธีให้ รีบไปหาท่านแล้ว เขาก็ จากไป 16 เมื่อ
เปาโลกําลัง คอยสิ ลาสกั บท ิ โมธีอยู่ ในกรุ ง เอเธนส์ นั ้น ท่านมี ความเดือด
ร้อนวุน
่ วายใจเพราะได้ เห ็ นร ูป เคารพเต็ม ไปทัง้ เมือง 17 เหตุ ฉะนั ้น ท่าน
จึง โต้ตอบในธรรมศาลากับ พวกยิว และกับ คนที่ เกรงกลัว พระเจ้า และ
กับคนทัง้ หลายซึ่งมาพบท่านที่ตลาดทุกวัน 18 นั กปรัชญาบางคนในพวก
เอปี กูเรียวและในพวกสโตอิกได้มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนพูดเพ้อ
เจ้ออย่างนี้ ใคร่จะมาพูดอะไรให้เราฟังอีกเล่า� คนอื่นกล่าวว่า “ดูเหมือน
เขาเป็นคนนําพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่� เพราะเปาโลได้ประกาศ
เรือ
่ งพระเยซู และเรือ
่ งการเป็น ขึ้น มาจากความตาย 19 เขาจึง จับ เปาโล
พาไปยังสภาอาเรโอปากัสแล้วถามว่า “เราขอรู ได้
้ หรือไม่ว่าคําสอนอย่าง
ใหม่ที่ท่านกล่าวนั ้นเป็นอย่างไร 20 เพราะว่าท่านนําเรือ
่ งแปลกประหลาด
มาถึงหูของเรา เหตุ ฉะนั ้นเราอยากทราบว่าเรือ
่ งเหล่านี้ มีความหมายว่า
อย่างไร� 21 (เพราะชาวเอเธนส์ กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัย อยู่ที่ นั่น ไม่
ได้ใช้เวลาว่างในการอื่นนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่ๆ)
การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
ฝ่ายเปาโลจึง ยืน ขึ้น กลางเนิ น เขาอาเรโอแล้ว กล่าวว่า “ท่านชาว
กรุ ง เอเธนส์ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ท่าน ทัง้ หลาย เชื่อ ถือ โชคลาง เกิน ไป ใน ทุก
เรือ
่ ง 23 เพราะว่า เมื่อ ข้าพเจ้า เดิน ทางมาสังเกตดู สิ ่ง ที่ ท่านนมัสการนั ้น
ข้าพเจ้า ได้ พบแท่น แท่น หนึ่ งม ี คํา จารึก ไว้ว่า ‘แด่ พระเจ้า ที่ ไม่รู จั
้ ก � เหตุ
ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ และแสดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึงพระเจ้า
ที่ท่านไม่รู จั
้ กแต่ยงั นมัสการอยู่ 24 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิง่ ทัง้ ปวงที่
มีอยูในนั
่
้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิได้ทรง
สถิต ในปู ชน ีย สถานซึ่ งม ื อมนุษย์ ได้ กระทํา ไว้ 25 การที่ มื อมนุษย์ ปฏิบัติ
นม ัส การพระองค์ นั้น จะหมายว่า พระเจ้า ต้องประสงค์ สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดจาก
เขาก็ หามิได้ เพราะพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานชีวต
ิ และลมหายใจและ
26
สิง่ สารพัด แก่ คนทัง้ ปวงต่างหาก พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ทุ กชาติ
สืบ สายโลหิ ตอ ัน เดียวกัน ให้ อยู่ ทัว่ พื้น พิภพโลก และได้ ทรงกําหนดเวลา
และเขตแดนให้ เขาอยู่ 27 เพื่อ เขาจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
หากเขาจะคลําหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยู่หา่ งไกลจาก
เราทุก คนเลย 28 ด้วยว่า ‘เรามี ชี วิต และไหวตัว และเป็น อยู่ ในพระองค์�
ตามที่ กวี บางคนในพวกท่านได้ กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็น เชื้อ สายของ
พระองค์� 29 เหตุฉะนั ้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควร
22
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ถือว่า พระเจ้า ทรงเป็น เหมือนทอง เงิน หรือ หิน ซึ่ง ได้ แกะสลั กด ้ว ยศิล
ปะและความคิดของมนุษย์ 30 ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังโฉดเขลาอยู่พระเจ้า
ทรงมองข้ามไปเสีย แต่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ัง่ แก่ มนุษย์ ทัง้ ปวงทั ่วท
ุกแห่งให้กลับใจใหม่ 31 เพราะพระองค์ได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้ ในวันนั ้น
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่ง
พระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผูพิ
้ พากษา และพระองค์ได้ให้พยานหลักฐาน
แก่ คนทัง้ ปวงแล้ วว ่า ได้ ทรงโปรดให้ ท่านองค์ นั้น คืน พระชนม์� 32 ครัน
้
คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งการซึ่ง เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว บางคน
ก็ เยาะเย้ย แต่ คนอื่นๆว่า “เราจะฟัง ท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีก ต่อ ไป � 33 แล ้ว
34
เปาโลจึง ออกไปจากเขา แต่ มี ชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้ เชื่อ
ถือ ในคนเหล่านั ้ นม ี ดิ โอน ิ สิ อั สผ ู้ เป็น สมาชิก สภาอาเรโอปากั ส กับ หญิง
คนหนึ่ งชื่อดามาริส และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ เปาโลจึง ออกจากกรุ ง เอเธนส์ ไปยัง เมือง
โครินธ์ 2 ท่านได้พบยิวคนหนึ่ งชื่ออาควิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส แต่
พึ่ง มาจากประเทศอิ ตาล ี กับ ภรรยาชื่อ ปริ สส ิลลา (เพราะคลาวดิอั สม ี
รับสัง่ ให้พวกยิวทง
ั ้ ปวงออกไปจากกรุ งโรม� เปาโลจึงไปหาคนทัง้ สองนั ้น
3 และเพราะเขามีอาชีพอย่างเดียวกันจึงได้อาศัยทําการอยูก
่ ับเขา เพราะ
4
ว่าทัง้ สองฝ่ายเป็นช่างทําเต็นท์ ด้วยกัน เปาโลได้โต้เถียงในธรรมศาลา
ทุกวันสะบาโต ได้ ชักชวนทัง้ พวกยิวและพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกั บทิโมธีม
าจากแคว้น มาซิ โดเนี ย เปาโลก็ ได้ รับ การดลใจ และเป็น พยานแก่ พวก
ยิ วว ่า พระเยซู เป็น พระคริสต์ 6 แต่ เมื่อ พวกเหล่า นั ้น ขัด ขวางตัว เองและ
กล่าวคําหมิน
่ ประมาท เปาโลจึงได้สะบัดเสื้อผ้ากล่าวแก่เขาว่า “ให้เลือด
ของท่านทัง้ หลายตกบนศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือด
นั ้นแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึงออกจากที่ นั ่น
แล ้ว เข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ ง ชื่อ ยุ สทัส ซึ่ง เป็น ผู้ นม ัส การพระเจ้า
บ้านของเขาอยู่ ติ ดก ับ ธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัส นายธรรมศาลากั บท ัง้
ครัว เรือนของท่านได้ เชื่อ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และชาวโคริน ธ์หลายคน
เมื่อ ได้ ฟัง แล้ วก ็ ได้ เชื่อ ถือ และรับ บัพ ติศ มา 9 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้
ตรัส กับ เปาโลทางนิ มิ ตในคื นว ัน หนึ่ ง ว่า “อย่า กลัว เลย แต่ จงกล่าวต่อ
ไป อย่า นิ่ ง เสีย 10 เพราะว่า เราอยู่ กับ เจ้า และจะไม่ มี ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดอาจ
ต่อสู้ทําร้ายเจ้า ด้วยว่าคนของเราในนครนี้ มีมาก� 11 เปาโลจึงยับยัง้
อยูก
่ ับเขาและสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
1

ผู้ สําเร็จ ราชการ ของ โรม ปฏิเสธ ข้อ เรียก ร้อง ของ พวก ยิ วท ี่ ต่อ ต้าน
เปาโล
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แต่ คราวเมื่ อก ัล ลิ โอเป็น ผู้ สําเร็จ ราชการแคว้น อาคายา พวกยิว ได้
ฮื อก ัน ขึ้น ต่อสู้ เปาโล และพาท่านไปบัล ลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้
ชักชวนคนทัง้ หลายให้ นม ัส การพระเจ้า ตามทางที่ ผิด กฎหมาย � 14 เมื่อ
เปาโลจะอ้าปากพูด กัลลิโอกกล
็ ่าวแก่พวกยิวว่า “โอ พวกยิว ถ้าเป็นเรือ
่ ง
15
ความชัว่ หรือเป็นเรือ
่ งอาชญากรรม สมควรเราจะฟังท่านทัง้ หลาย แต่
ถ้าเป็นการโต้แย้งกันถึงเรือ
่ งถ้อยคํากับชื่อและพระราชบัญญัติของพวก
ท่าน แล้ว ท่าน ทัง้ หลาย จง วิ นิจ ฉั ยก ัน เอา เอง เถิด เรา ไม่ อยาก เป็น ผู้
พิพากษาตัดสิน ข้อความเหล่า นั ้น� 16 ท่านจึง ไล่ พวกนั ้น ไปจากบัลลั งก
์ พิพากษา 17 บรรดาชาติ กร ีก จึง จับ โสสเธเนสนายธรรมศาลามา เฆี่ยน
ข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลลิโอไม่เอาธุระเลย
12

เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา
ต่อ มาเปาโลได้ พัก อยู่ ที่ นั ่ นอ ีก หลายวัน แล ้ วท ่านจึง ลาพวกพี่ น้อง
แล่น เรือ ไปยัง แคว้น ซีเรีย และปริสส ิล ลากับ อาควิลลาก็ ไปด้วย เปาโล
ได้ โกนศีรษะที่ เมืองเคนเครีย เพราะท่านได้ ปฏิญาณตัว ไว้ 19 ครัน
้ มายัง
เมืองเอเฟซัส เปาโลได้ละปริสสิลลากับอาควิลลาไว้ที่นั่น แต่ท่านเองได้เข
้าไปโต้เถียงกับพวกยิวในธรรมศาลา 20 เมื่อคนเหล่านั ้นขอให้ท่านอยู่กับ
เขาต่อ ไป ท่านก็ ไม่ ยอม 21 แต่ ได้ ลาเขาไปกล่าวว่า “ข้าพเจ้า จะพยายาม
รักษาเทศกาลเลี้ยงที่ จะถึง ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยทุก วิถี ทาง แต่ ถ้า เป็ นที ่
ชอบพระทัย พระเจ้า ข้าพเจ้า จะกลับ มาหาท่านทัง้ หลายอีก� แล ้ว เปาโล
ได้ ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้ มาถึงเมืองซี ซารียา ท่านได้
ขึ้น ไปคํา นั บ คริสตจักรแล้ว ลงไปยัง เมือ งอันทิ โอก 23 ครัน
้ ยับยัง้ อยู่ ที่ นั ่น
หน่ อยหนึ่ ง ท่านจึงไปตลอดแว่นแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียตามลําดับก
ันไปเรือ
่ ยๆ เพื่อจะช่วยชูกําลังพวกสาวก
18

อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส

24 มียิวคนหนึ่ งชื่ออปอลโล เกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย เป็ นคนมีโวหาร

ดี และชํานาญมากในทางพระคัมภีร ์ ท่านมายังเมืองเอเฟซัส 25 อปอลโล
คนนี้ ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมีใจร้อนรนกล่าว
สัง่ สอนโดยละเอียดถึง เรือ
่ งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ถึง แม้ ว่า ท่านรู ้แต่ เพียง
บัพ ติศ มาของยอห์น เท่านั ้น 26 ท่านได้ ตัง้ ต้น สัง่ สอนโดยใจกล้า ในธรรม
ศาลา แต่ เมื่อ อาควิลลากับ ปริสส ิล ลาได้ ฟัง ท่านแล้ว เขาจึง รับท ่า นมา
สัง่ สอนให้ รู ้ทางของพระเจ้า ให้ ถู กต้องยิง่ ขึ้น 27 ครัน
้ อปอลโลใคร่จะไป
ยังแคว้นอาคายา พวกพี่น้องก็เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขา
รับรองท่านไว้ ครัน
้ ท่านไปถึง แล้ว ท่านได้ ชว
่ ยเหลือ คนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อ
โดยพระคุณนั ้นอย่างมากมาย 28 เพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็ง
แรงต่อหน้าคนทัง้ ปวง และชีแ
์ า้ งให้เห็นว่า พระ
้ จงยกหลักในพระคัมภีรอ
เยซูคือพระคริสต์
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เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส

ต่อ มาขณะที่ อ ปอลโลยัง อยู่ ในเมืองโคริน ธ์นั ้น เปาโลได้ ไปตามแว่น
แคว้นฝ่ายเหนื อ แล้วมายังเมืองเอเฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึงถาม
เขาว่า “ตัง้ แต่ ท่านทัง้ หลายเชื่อ นั ้น ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือ
เปล่า� เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า เรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยงั ไม่
เคยได้ยน
ิ เลย� 3 เปาโลจึง ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั ้น ท่านได้ รบ
ั บัพ ติศ มา
อัน ใดเล่า� เขาตอบว่า “บัพ ติศ มาของยอห์น� 4 เปาโลจึง ว่า “ยอห์น ให้
รับบัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล้วบอกคนทัง้ ปวงให้เชื่อใน
พระองค์ ผู้ จะเสด็จ มาภายหลัง คือ พระเยซู คริสต์ � 5 เมื่อ เขาได้ยน
ิ อย่าง
นั ้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า 6 เมื่อเปาโลได้วางมือ
บนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ก็ เสด็จ ลงมาบนเขา เขาจึง พูด ภาษา
ต่างๆและได้พยากรณ์ ด้วย 7 คนเหล่านั ้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน
1

ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย
เปาโล เข้าไป กล่าว โต้ แย้ ง ใน ธรรม ศาลา ด้วย ใจ กล้า สิน
้ สาม เดือน
ชักชวน ให้ เชื่อ ใน สิง่ ที่ กล ่าว ถึง อาณาจักร ของ พระเจ้า 9 แต่ บาง คน มี
ใจแข็ง กระด้าง ไม่ เชื่อ และ พูด หยาบ ช้า เรือ
่ ง ทาง นั ้น ต่อ หน้า ชุ มนุ มชน
เปาโลจึง แยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แล ้ วท ่านได้ ไปโต้ แย้
งก ัน ทุก วัน ในห้องประชุม ของท่านผู้ หน ่งึ ชื่อ ที รัน นั ส 10 ท่านได้ กระทํา
อย่างนั ้นสิน
ิ พระ
้ สองปี จนชาวแคว้นเอเชียทัง้ พวกยิวและพวกกรีกได้ยน
วจนะของพระเยซูเจ้า
8

เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ
พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา การ อัศจรรย์ อัน พิสดาร ด้วย มือ ของ เปาโล
12 จนเขานํา เอาผ้าเช็ดหน้า กับ ผ้า กัน เปื้ อนจากตัว เปาโลไปวางที่ ตัว คน
ป่วยไข้ โรคนั ้นก็หายและวิญญาณชัวก
่ ็ออกจากคน 13 แต่พวกยิวบางคน
ที่ เท ี่ยวไปเป็น หมอผี พยายามใช้ พระนามของพระเยซู เจ้ าขับ วิญญาณชั ่
วว่า “เราสัง่ เจ้าโดยพระเยซู ซ่ึงเปาโลได้ประกาศนั ้น� 14 พวกยิวคนหนึ่ ง
ชื่อ เสวาเป็น ปุโรหิต ใหญ่ มี บุ ตรชายเจ็ด คนซึ่ง ได้ กระทํา อย่างนั ้น 15 ฝ่าย
วิญญาณชัว่ จึง ตอบเขาว่า “พระเยซู ข้า ก็ รู จ
้ ัก และเปาโล ข้า ก็ รู จ
้ ัก แต่
16
พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่า� คนที่มีวิญญาณชัว่ สิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่า
นั ้น และเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่า นั ้น ต้องหนี ออกไป
จากเรือนทัง้ เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้น ได้ ลื อก ัน ไปถึง หู คนทัง้
ปวงที่อยูในเมื
่
องเอเฟซัสทัง้ พวกยิวกับพวกกรีก และคนทัง้ ปวงก็พากันม
ี ความเกรงกลัว และพระนามของพระเยซู เจ้ าก็ เป็ นที ่ ยกย่องสรรเสริญ
18 มี หลายคนที่ เชื่อ แล้ว ได้ มาสารภาพ และเล่า เรือ
่ งการซึ่งเขาได้ กระทํา
ไปนั ้น 19 และหลายคนที่ ใช้ เวทมนตร์ได้ เอาตําราของตนมาเผาเสีย ต่อ
หน้าคนทัง้ ปวง ตําราเหล่านั ้นคิดเป็นราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงิน 20 พระ
11
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วจนะของพระเจ้า ก็ บังเกิด ผลอย่างมากและมี ชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุ การณ์
เหล่า นี้ แล ้ว เปาโลได้ ตัง้ ใจว่า เมื่อ ไปทัว่ แคว้น มาซิ โดเนี ยก ับ แคว้น อาคา
ยาแล้ว จะเลยไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และพูด ว่า “เมื่อ ข้าพเจ้า ไปที่ นั่น แล้ว
ข้าพเจ้า จะต้องไปเห็นกรุ งโรมด้วย� 22 ท่านจึง ใช้ผู้ช่วยของท่านสองคน
คือทิโมธีกับเอรัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย ฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่ ง
ในแคว้นเอเชีย
ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล

23 คราวนั ้นเกิดการวุน
่ วายมากเพราะเหตุทางนั ้น 24 ด้วยมีชายคนหนึ่ ง

ชื่อ เดเมตริอส
ั เป็น ช่างเงิน ได้ เอาเงิน ทํา เป็ นร ูป พระอารเทมิส ทําให้พวก
ช่างเงิน นั ้น ได้ กําไรมาก 25 เดเมตริอส
ั จึง ประชุม ช่างเหล่านั ้ นที ่ ทําการ
คล้ายกันแล้วว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านทราบอยู่วา่ พวกเราได้ทรัพย์สินเงิน
ทองมาก็ เพราะทําการอัน นี้ 26 และท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และได้ เห ็ นอยู่ ว่า
ไม่ใช่ เฉพาะในเมืองเอเฟซัส เมืองเดียว แต่ เก ื อบทัว่ แคว้น เอเชีย เปาโล
คนนี้ ได้ ชัก ชวนคนเป็ นอ ัน มากให้ เลิก ทางเก่า เสีย โดยได้ กล ่าวว่า สิง่ ที่
มื อมนุษย์ ทํา นั ้น ไม่ ใช่ พระ 27 น่า กลั วว ่า ไม่ ใช่ แต่ อาชีพ ของเราจะเสีย ไป
อย่างเดียว แต่ พระวิหารของพระแม่ เจ้ าอารเทมิส ซึ่ง เป็น ใหญ่ จะเป็ นที ่
หมิน
่ ั บถือ
่ ประมาทด้วย และสง่าราศีแห่งรู ปของพระแม่เจ้านั ้นซึ่งเป็นทีน
28
ของบรรดาชาวแคว้น เอเชียก ับ สิน
้ คนทัง้
้ ทัง้ โลก จะเสื่อมลงไป� ครัน
หลายได้ยน
ิ ดัง นั ้น ต่างก็ โกรธแค้น และร้องว่า “พระอารเทมิส ของชาว
เอเฟซัส เป็น ใหญ่� 29 แล้ว ก็ เก ิ ดการวุน
่ วายใหญ่ โตทั ่ วท ง
ั ้ เมือง เขาจึง
ได้ จับ กายอัส กับ อาริส ทารคัส ชาวมาซิ โดเนี ย ผู้ เป็น เพื่อนเดิน ทางของ
เปาโล ลากวิง่ เข้าไปในโรงมหรสพ 30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้ าไปในหมู่ คน
ด้วย แต่ พวกสาวกไม่ ยอมให้ ท่านเข้าไป 31 มี บางคนในพวกเจ้า นายที่
ประจํา แคว้น เอเชีย ซึ่ง เป็น สหายของเปาโล ได้ ใช้ คนไปวิงวอนขอเปาโล
มิให้เข้าไปในโรงมหรสพ 32 บางคนจึงได้ รอ
้ งว่าอย่างนี้ บางคนได้ รอ
้ งว่า
อย่างนั ้น เพราะว่าที่ประชุมวุน
่ วายมาก และคนโดยมากไม่รูว่้ าเขาประชุม
กันด้วยเรือ
่ งอะไร 33 พวกเหล่านั ้นบางคนได้ดันอเล็กซานเดอร์ ซึ่งเป็นคน
ที่ พวกยิว ให้ออกมาข้างหน้า อเล็ก ซานเดอร์จึง โบกมือ หมายจะกล่าวแก้
แทนต่อ หน้า คนทัง้ ปวง 34 แต่ เมื่อ คนทัง้ หลายรู ว
้ า่ ท่านเป็น คนยิว เขาก็
ยิง่ ส่ง เสียงร้องพร้อมกัน อยู่ ประมาณสัก สองชัว่ โมงว่า “พระอารเทมิส
ของชาวเอเฟซัส เป็น ใหญ่� 35 เมื่อ เจ้า หน้าที่ ทะเบียนของเมืองนั ้น ยอม
คล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้ว เขาก็ กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัส ทัง้
หลาย มี ผู้ ใดบ้างซึ่ง ไม่ ทราบว่า เมืองเอเฟซั สน ี้ เป็น เมืองที่ นม ัส การพระ
แม่ เจ้ าอารเทมิ สผ ู้ ยิง่ ใหญ่ และนมัสการรู ป จําลองซึ่ง ตกลงมาจากดาว
พฤหัสบดี 36 เมื่อ ข้อ นั ้น กล่าวโต้ แย้ งไม่ ได้ แล้ว ท่านทัง้ หลายควรจะนิ่ ง
สงบสติอารมณ์ อย่าทําอะไรวูว่ ามไป 37 ท่านทัง้ หลายได้พาคนเหล่านี้ มา
ซึ่ งม ิ ใช่ เป็น คนปล้น พระวิหารหรือ พูด หมิน
่ ประมาทพระแม่ เจ้ าของพวก
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ท่าน 38 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าแม้เดเมตริอส
ั กับพวกช่างที่ มีอาชีพอย่างเดียวกัน
เป็น ความกับ ผู้ ใด วัน กําหนดที่ จะว่า ความก็ มี ผู้ พิพากษาก็ มี ให้ เขามา
ฟ้องกัน เถิด 39 แต่ ถ้า แม้ ท่านมี ข้อหาอะไรอีก ก็ ให้ ชําระกัน ในที่ ประชุม
ตามกฎหมาย 40 ด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจล
วัน นี้ เพราะเราทัง้ หลายไม่ อาจยกข้อ ใดขึ้ นอ ้างเป็ นม ูล เหตุ พอแก่ การ
จลาจลคราวนี้ ได้� 41 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม

20
เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย

1 ครัน
้ การวุน
่ วายนั ้นสงบแล้ว เปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมา กอดกัน

แล้ วก ็ ลาเขาไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย 2 เมื่อ ได้ ข้ามที่ นั้น ไปแล้ว และได้ สัง่
เตือนสติ เขามาก ท่านก็ มาย ัง ประเทศกรีก 3 พัก อยู่ ที่ นั ่น สามเดือน และ
เมื่อ ท่านจวนจะลงเรือ ไปยัง แคว้น ซีเรีย พวกยิ วก ็ คิด ร้ายต่อ ท่าน ท่าน
จึงตัง้ ใจกลับไปทางแคว้นมาซิ โดเนี ย 4 คนที ่ไปยังแคว้นเอเชียกับเปาโล
คือ โสปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริส ทารคัส กับ เสคุนดัส ชาวเมืองเธสะ
โลนิ กา กายอัสชาวเมืองเดอร์บี และทิ โมธี ที คิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้น
เอเชีย 5 แต่ คนเหล่า นั ้น ได้ เดิน ทางล่วงหน้า ไปคอยพวกเราอยู่ ที่ เมืองโต
รอัสก่อน
เปาโลที่เมืองโตรอัส

6 ครันว
้ ันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้ว

เราทัง้ หลายจึงลงเรือออก
จากเมืองฟี ลิ ปปี และต่อ มาห้าวั นก ็ มาถึง พวกนั ้ นที ่ เมืองโตรอัส และ
ยับยัง้ อยู่ ที่ นั ่น เจ็ด วัน 7 ในวัน ต้น สัปดาห์ เมื่อ พวกสาวกประชุม กัน ทํา พิธี
หัก ขนมปัง เปาโลก็ กล ่าวสัง่ สอนเขา เพราะว่าวันร ุ่ง ขึ้น จะลาไปจากเขา
แล้ว ท่านได้กล่าวยืดยาวไปจนเที่ยงคืน 8 มีตะเกียงหลายดวงในห้องชัน
้
บนที่ เขาประชุมกันนั ้น 9 ชายหนุ่มคนหนึ่ งชื่อยุทิกัสนัง่ อยู่ที่ หน้าต่างง่วง
นอนเต็ มที และเมื่อเปาโลสัง่ สอนช้านานไปอีก คนนั ้ นก็โงกพลัดตกจาก
หน้าต่างชันที
้ ่สาม เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป
ก้ม ตัว กอดผู้ นั้น ไว้ แล ้ วว ่า “อย่า ตกใจเลย ด้วยว่า ชีวต
ิ ยัง อยู่ ในตัว เขา�
11 ครัน
้ เปาโลขึ้น ไปห้องชัน
้ บนหัก ขนมปัง และรับ ประทานแล้ว ก็ สนทนา
ต่อไปอีกช้านานจนสว่าง ท่านก็ ลาเขาไป 12 คนทัง้ หลายจึงพาคนหนุ่มผู้
ยังเป็นอยูไป
่ และก็ปลื้มใจยินดีไม่น้ อยเลย
การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส
ฝ่าย พวก เรา ก็ ลง เรือ แล่น ไป ยัง เมือ งอัสโส สก่อน ตัง้ ใจ ว่า จะ รับ
เปาโล ที่ นั ่น ด้วย ท่าน สัง่ ไว้ อย่าง นั ้น เพราะ ท่าน หมาย ว่า จะ ไป ทาง บก
14 ครัน
้ ท่านพบกับเราที่เมืองอัสโสส เราก็รบท
ั ่าน แล้วมายังเมืองมิทิเลนี
15 ครัน
้ แล่นเรือออกจากที่นั่นได้วน
ั หนึ่ งกมาย
็
ังที่ตรงข้ามเกาะคิโอส วันที่
สองก็มาถึงเกาะสามอส และหยุดพักที่โตรกิเลียม และอีกวันหนึ่ งกม
็ าถึง
16
เมืองมิเลทัส ด้วยว่าเปาโลได้ตัง้ ใจว่า จะแล่นเลยเมืองเอเฟซัสไป เพื่อ
13
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จะไม่ ต้องค้างอยู่ นานในแคว้น เอเชีย เพราะท่านรีบ ให้ ถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ถ้าเป็นได้ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
เปาโลกล่าวคําปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส

17 เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส

ให้เชิญพวกผูป
้ ก
ครองในคริสตจั กรนัน
้ มา
เปาโลจึง
กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายย่อมทราบอยู่ เองว่า ข้าพเจ้า ได้ ประพฤติ
ต่อ ท่านอย่างไรทุก เวลา ตัง้ แต่ วัน แรกที่ ข้าพเจ้า เข้า มาในแคว้น เอเชีย
19 ข้าพเจ้าได้ปรนนิ บัติองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยนํ้าตาไหล
เป็ นอ ัน มาก และด้วยการถูก ทดลอง ซึ่ง มาถึง ข้าพเจ้า เพราะพวกยิว คิด
ร้ายต่อข้าพเจ้า 20 และสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ แก่ท่านทัง้ หลาย
ข้าพเจ้ามิได้ ปิดซ่อนไว้ แต่ ได้ ชี้แจงให้ท่านเห็นกับได้ สัง่ สอนท่านต่อหน้า
คนทัง้ ปวงและตามบ้านเรือน 21 ทัง้ เป็น พยานแก่ พวกยิว และพวกกรีก
ถึง เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 22 ดูเถิด บัดนี้ พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึง
จําเป็นจะต้องไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า
ที่ นั่นบ้าง 23 เว้นไว้แต่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในทุกบ้านทุก
เมืองว่า เครือ
่ งจองจําและความยากลําบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ 24 แต่สิ ่ง
เหล่านี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวต
ิ ของข้าพเจ้า
เป็น สิง่ ประเสริฐ แก่ ข้าพเจ้า แต่ ในชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ขอทํา หน้าที่ ให้ สํา เร็
จด ้วย ความ ปี ติ ยินดี และ ทําการ ปรน นิ บั ติ ที่ ได้ รับ มอบ หมาย จาก พระ
เยซู เจ้า คือ ที่ จะเป็น พยานถึง ข่าวประเสริฐ แห่ง พระคุณ ของพระเจ้า นั ้น
25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่ าวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในหมูพ
่ วกท่าน
บัดนี้ ข้าพเจ้า ทราบอยู่ วา่ ท่านทัง้ หลายจะไม่ เห ็น หน้า ข้าพเจ้า อีก 26 เหตุ
ฉะนั ้น วันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทัง้ หลายว่า ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิต
ของทุกคน 27 เพราะว่า ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรือ
่ งพระดําริของ
พระเจ้า ทัง้ สิน
้ ให้ท่านทัง้ หลายฟัง 28 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง
ตัว ให้ ดี และจงรักษาฝูง แกะที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ทรงตัง้ ท่านไว้ให้
เป็น ผู้ ดูแล และเพื่อ จะได้ บํารุ ง เลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่ พระองค์
ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 29 ข้าพเจ้าทราบอยูว่
่ า เมื่อข้าพเจ้า
ไปแล้ว จะมี สุ นั ข ป่า อั นร ้ายเข้า มาในหมู่ พวกท่าน และจะไม่ ละเว้น ฝูง
แกะไว้เลย 30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองขึ้นกล่าวบิดเบือนความจริง
เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป 31 เหตุฉะนั ้นจงตื่นตัวอยูแ
่ ละ
จํา ไว้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ สัง่ สอนเตือนสติ ท่านทุก คนด้วยนํ้าตาไหล ทัง้ กลาง
วันกลางคืนตลอดสามปี มิได้ หยุดหย่อน 32 พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า
ฝากท่านไว้กับ พระเจ้า และกับ พระดํารัส แห่ง พระคุณ ของพระองค์ ซึ่ งม
ี ฤทธิ์ ก่อสร้างท่านขึ้น ได้ และให้ ท่านมี มรดกด้วยกั นก ับ บรรดาผู้ ที่ ทรง
18 ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงเปาโลแล้ว
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แยกตัง้ ไว้ 33 ข้าพเจ้ามิได้ โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใด 34 แล้วท
่านทัง้ หลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองนี้ ได้จัดหาสิง่ ที่จําเป็นสําหรับตัว
ข้าพเจ้า กับ คนที่ อยู่กับ ข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้า ได้ วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุก
อย่างแล้ว ให้ เห ็ นว ่า โดยทํางานเช่น นี้ ควรจะช่วยคนที่ มี กําลัง น้ อย และ
ให้ ระลึก ถึง พระวจนะของพระเยซู เจ้า ซึ่ง พระองค์ ตรัสว ่า ‘การให้ เป็น
เหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ� ” 36 ครัน
้ เปาโลกล่าวอย่างนั ้นแล้วจึง
คุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั ้น 37 เขาทัง้ หลายจึงร้องไห้มากมาย และ
กอดคอของเปาโล จุ บท ่าน 38 เขาเป็น ทุกข์ มากที่สุด เพราะเหตุ ถ้อยคํา ที่
ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

21
พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มเปาโลไม่ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ต่อ มาเมื่อ พวกเราลาเขาเหล่า นั ้น แล้ วก ็ แล่ นเรือ ตรงไปยัง เกาะโขส
อี กวัน หนึ่ งก ็ มาถึง เกาะโรดส์ เมื่อ ออกจากที่ นั ่ นก ็ มาย ัง เมืองปาทารา
2 เราพบเรือลําหนึ่ งที่ไปเมืองฟินิเซีย จึงลงเรือลํานั ้นแล่นต่อไป 3 ครัน
้ แล
เห็นเกาะไซปรัสแล้ว เราก็ผ่านเกาะนั ้นไปข้างขวา แล่ นไปยังแคว้นซีเรีย
จอดเรือ ที่ ท่า เมืองไทระ เพราะจะเอาของบรรทุก ขึ้น ท่า ที่ นั ่น 4 เมื่อ ไปหา
พวกสาวกพบแล้ว เราจึงพักอยูที
่ ่นั ่นเจ็ดวัน สาวกได้เตือนเปาโลโดยพระ
วิญญาณ มิ ให้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 5 แต่ เมื่อ วัน เหล่า นั ้น ล่วงไปแล้ว
พวกเราก็ ลาไป สาวกทัง้ หลายกั บท ง
ั ้ ภรรยาและบุตรได้ ส่ง พวกเราออก
จากเมือง แล ้ว เราทัง้ หลายก็ ได้ คุ กเข่า ลงอธิษฐานที่ ชายหาด 6 และคํา
นั บลาซึ่งกันและกัน พวกเราก็ลงเรือและเขาก็กลับไปบ้านของเขา 7 ครัน
้
พวกเราแล่นเรือมาจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้ว ก็สิน
้ ทางทะเล
เราจึง คํานั บ พวกพี่ น้องและพัก อยู่ กับ เขาหนึ่ ง วัน 8 ครันร
้ ุ่ง ขึ้น พวกเรา
ที่ เป็น เพื่อนเดิน ทางกับ เปาโลก็ ลาไป และมาถึง เมืองซี ซารียา เราก็ เข
้า ไปในบ้า นของฟี ลิป ผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในจําพวก
เจ็ดคนนั ้น เราก็ อาศัยอยู่กับท่าน 9 ฟี ลิ ปมีบุ ตรสาวพรหมจารีสี ่คนซึ่งได้
พยากรณ์

ผู้ พยากรณ์ อากาบัส กล่าวยืนยัน ถึง คํา ตัก เตือนของพระวิญญาณบริ
สุทธิ์
10 ครัน
้ เราอยูที
่ ่นั ่นหลายวันแล้ว

มีผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งลงมาจากแคว้น
ยู เดีย ชื่อ อากาบัส 11 ครัน
้ มาถึง เราเขาก็ เอาเครือ
่ งคาดเอวของเปาโล
ผูก มือ และเท้า ของตนกล่าวว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘พวก
ยิว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะผูกมัด คนที่ เป็น เจ้าของเครือ
่ งคาดเอวนี้ และจะ
12
มอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ� ” ครัน
้ เราได้ยน
ิ ดังนั ้น เรากับคนทัง้
หลายที่ อยู่ ที่ นั่น จึ งอ ้อ นวอนเปาโลมิ ให้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 ฝ่าย
เปาโลตอบว่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึง ร้องไห้ และทําให้ ข้าพเจ้า ชํ้าใจ
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ด้วยข้าพเจ้า เต็มใจพร้อมที่ จะไปให้ เขาผูกมัด ไว้อย่างเดียวก็ หามิได้ แต่
เต็มใจพร้อมจะตายที่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มด ้วยเพราะเห็น แก่ พระนามของ
พระเยซูเจ้า�
จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

เมื่อ ท่านไม่ ยอมฟัง ตามคํา ชักชวน เราก็ หยุด พูด และกล่าวว่า “ขอ
ให้เป็นไปตามพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด� 15 ภายหลังวันเหล่านั ้นเรา
ก็ จัดแจงข้าวของ และขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคนที่มาจาก
เมืองซี ซารียาก ็ ได้ ไปกับ เราด้วย เขานํา เราไปหาคนหนึ่ ง ชื่อ มนาสัน ชาว
เกาะไซปรัส เป็น สาวกเก่า แก่ ให้เราอาศัย อยู่กับ คนนั ้น 17 เมื่อ เรามาถึง
กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพีน
่ ้ องก็รบ
ั รองเราไว้ด้วยความยินดี
14

เปาโลปฏิญาณตัวไว้
ครั ้นร ุ่ง ขึ้น เปาโลกับ เราทัง้ หลายจึง เข้าไปหายากอบ และพวกผู้
ปกครองก็ อยู่ พร ้ อมกั นที ่ นั ่น 19 เมื่อ เปาโลคํานั บท ่านเหล่า นั ้น แล้ว จึง
ได้ กล ่าวถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงตามลําดับ ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดกระทํา ใน
หมู่ คนต่างชาติ โดยการปรนนิ บั ติ ของท่าน 20 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ จึง
สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และกล่าวแก่เปาโลว่า “พี่เอ๋ย ท่านเห็นว่ามี
พวกยิวสั กกี่พันคนที่ เชื่อถือ และทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือพระราช
บัญญั ติ 21 เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึง ท่านว่า ท่านได้ สัง่ สอนพวกยิ วท ัง้ ปวงที่
อยู่ ในหมู่ ชนต่างชาติ ให้ ละทิง้ โมเสส และว่า ไม่ ต้องให้ บุ ตรของตนเข้า สุ
หน ัต หรือ ประพฤติ ตามธรรมเนี ยมเก่า นั ้น 22 เรือ
่ งนั ้น เป็น อย่างไร คนเป็
นอันมากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ยินว่าท่านมาแล้ว
23 เหตุฉะนั ้นจงทําอย่างนี้ ตามที่เราจะบอกแก่ท่าน คือว่าเรามีชายสี่คนที่
ได้ปฏิญาณตัวไว้ 24 ท่านจงพาคนเหล่านั ้นไปชําระตัวด้วยกันกับเขาและ
เสีย เงิน แทนเขา เพื่อ เขาจะได้ โกนศีรษะ คนทัง้ หลายจึง จะรู ้วา่ ความที่
เขาได้ยน
ิ ถึง ท่านนั ้น เป็น ความเท็จ แต่ ท่านเองดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ มี ระเบียบ
และรักษาพระราชบัญญัติอยู่ด้วย 25 แต่ฝ่ายคนต่างชาติที่เชื่อนั ้น เราได้
เข ียนจดหมายตัด สิ นม ิ ให้เขาถือ เช่น นั ้น แต่ ให้เขาทัง้ หลายงดไม่ รบ
ั ประ
ทานของซึ่งบูชาแก่รู ปเคารพ ไม่รับประทานเลือด ไม่รับประทานเนื้ อสัตว์
ที่ รัด คอตาย และไม่ ล่วงประเวณี � 26 เปาโลจึง พาสี่ คนนั ้น ไป และวันร ุ่ง
ขึ้นได้ชาํ ระตัวด้วยกันกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การ
ชําระนั ้น จะสําเร็จ จนถึง วันที ่ จะนํา เครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อ คนเหล่า นั ้น
ทุกคน
18

เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร

ครัน
้ เกือบจะสิน
้ เจ็ด วัน แล้ว พวกยิวท ี่ มาจากแคว้น เอเชีย เมื่อ เห็น
เปาโลในพระวิหารจึง ยุยงประชาชน แล ้ว จับ เปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติ
27
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อิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกัน เถิด คนนี้ เป็น ผู้ ที่ ได้ สอนคนทัง้ ปวงทุก ตําบลให้
เป็น ศั ตรู ต่อ ชนชาติ ของเรา ต่อ พระราชบัญญั ติ และต่อ สถานที่ นี้ และ
ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เขาได้ พาคนชาวกรีก เข้า มาในพระวิหารด้วย จึง ทําให้ ที่
บริสุทธิ์ นี้ เป็น มลทิน� 29 (เพราะแต่ ก่อน คนเหล่า นั ้น เห็น โตรฟีมัส ชาว
เมืองเอเฟซั สอย ู่ กับ เปาโลในเมือง เขาจึง คาดว่า เปาโลได้ พาคนนั ้น เข้า
มาในพระวิ หาร) 30 แล ้ว คนทัง้ เมือ งก็ฮื อก ัน ขึ้น คนทัง้ หลายก็ วงิ่ เข้าไป
รวมกัน และจับ เปาโลลากออกจากพระวิ หาร แล้ว ก็ ปิด ประตู เสีย ทั นที
31 เมื่อเขากําลังหาช่องจะฆ่าเปาโล ข่าวนั ้นลือไปยังนายพันกองทัพว่า กรุ
งเยรู ซาเล็มเกิดการวุน
่ วายขึ้นทัง้ เมือง 32 ในทันใดนั ้น นายพันจึงคุมพวก
ทหารกับ พวกนายร้อยวิง่ ลงไปยัง คนทัง้ ปวง เมื่อ เขาทัง้ หลายเห็น นายพั
นกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล
นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
นายพัน จึง เข้าไปใกล้ แล ้ว จับ เปาโลสัง่ ให้ เอาโซ่ สองเส้น ล่ามไว้ แล
้ว ถามว่า ท่านเป็น ใครและได้ ทํา อะไรบ้าง 34 บางคนในหมู่ คนเหล่านั ้ นร
้ องว่า อย่างนี้ บางคนว่า อย่างนั ้น เมื่อ นายพัน เอาความแน่ นอนอะไรไม่
ได้เพราะวุน
่ วายมาก จึงสัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 35 ครัน
้ มาถึงบ
ัน ไดแล้ว พวกทหารจึง ยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ ปวงกําลัง คอยทําร้าย
36 ด้วยคนทัง
้ ปวงเหล่า นั ้น ตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไปฆ่า เสีย� 37 เมื่อ
พวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึง กล่าวแก่ นายพั นว ่า
“ข้าพเจ้า จะพู ดก ั บท ่านสัก หน่ อยได้ หรือ � นายพัน จึง ถามว่า “เจ้ าพูด
ภาษากรีก เป็น หรือ 38 เจ้ าเป็น ชาวอียป
ิ ต์ ซ่ึง ได้ ก่อการกบฏแต่ ก่อน และ
พาพวกฆาตกรสี่พันคนเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ� 39 แต่เปาโลตอบ
ว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย ไม่ใช่พลเมือง
ของเมืองย่อมๆ ข้าพเจ้า ขอท่านอนุญาตให้ พู ดก ับ คนทัง้ ปวงสัก หน่ อย�
40 ครัน
้ นายพันอนุญาตแล้ว เปาโลจึงยืนอยู่ที่ บันไดโบกมือให้คนทัง้ ปวง
เมื่อคนทัง้ ปวงนิ่ งเงียบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรู ว่า
33

22
เปาโลเล่าให้ฝูงชนชาติยว
ิ ฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตน (กจ 9:118; 26:9-18)
1 “ท่านทัง
้ หลาย พี่ น้ องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟัง คํา ให้การซึ่ง
ข้าพเจ้าจะแก้ คดี ให้ท่านฟัง ณ บัดนี้ � 2 (ครัน
้ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูด
ภาษาฮีบรู เขาก็ยงิ่ เงียบลงกว่าก่อน เปาโลจึงกล่าวว่า� 3 “ที่จริงข้าพเจ้า
เป็นยิว เกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้ และได้
เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอล ตามพระราชบัญญัติของบรรพบุรุษ
ของ เรา โดย ถี่ถ้วน ทุก ประการ จึ งม ี ใจร้อน รน ใน การ ปรน นิ บั ติ พระเจ้า
เหมือนอย่างท่านทัง้ หลายในทุกวันนี้ 4 ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ถือ
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ในทางนี้ จนถึง ตาย และได้ ผูกมัด เขาจํา ไว้ในคุก ทัง้ ชายและหญิง 5 ตาม
ที่ มหาปุ โรหิ ตก ับ สภาอาจเป็น พยานให้ ข้าพเจ้า ได้ เพราะข้าพเจ้า ได้ ถือ
หนั งสือ จากท่านผู้ นั้น ไปยัง พวกพี่ น้ อง และได้ เดิน ทางไปเมืองดามัสกัส
เพื่อจับมัดคนทัง้ หลายพามายังกรุ งเยรู ซาเล็มให้ทําโทษเสีย 6 ต่อมาเมื่อ
ข้าพเจ้ากําลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง ใน
ทัน ใดนั ้ นม ี แสงสว่างกล้า มาจากฟ้า ล้อมข้าพเจ้า ไว้ 7 ข้าพเจ้า จึง ล้ม ลง
ที่ ดิ นและได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ า
ข่มเหงเราทําไม� 8 ข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง
เป็น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เราคือ เยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง
เจ้า ข่มเหงนั้ น� 9 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น แสงสว่าง
นั ้น และตกใจกลัว แต่ พระสุรเสียงที่ ตรัส กับ ข้าพเจ้า นั ้น เขาหาได้ยน
ิ ไม่
10 ข้าพเจ้า จึง ทูล ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา ประการใด�
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จึง ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าจงลุก ขึ้น เข้าไปในเมือง
ดามัสกัส และที่น่ั นเขาจะบอกเจ้าให้รูถึ
้ งการทุกสิ่งซึ่งได้กําหนดไว้ให้
เจ้าทํานั้ น� 11 เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่ องจากพระรัศมีอน
ั แรงกล้า
นั ้น คนทีมาด
่
้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส
12 มีคนหนึ่ งชื่ออานาเนี ย เป็ นคนมีศรัทธามากตามพระราชบัญญัติ และ
มีช่อ
ื เสียงดี ท่า มกลางพวกยิ วท ัง้ ปวงที่ อยู่ ที่ นั่น 13 ได้ มาหาข้าพเจ้า และ
ยืน อยู่ ใกล้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ‘พี่ เซาโลเอ๋ย จงเห็น ได้ อี กเถิด� ข้าพเจ้า
จึงเห็นท่านได้ในเวลานั ้น 14 ท่านจึงกล่าวว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของ
เราได้ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์จะให้ท่านรู จ
้ ักนํ้าพระทัยของพระองค์ ให้
ท่านเห็นพระองค์ผูชอบธรรมและให้
้
ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ 15 เพราะว่า ท่านจะเป็น พยานฝ่ายพระองค์ ให้ คนทัง้ ปวงทราบ
ถึง เหตุ การณ์ ซึ่ง ท่านเห็น และได้ยน
ิ นั ้น 16 เดีย
๋ วนี้ ท่านจะรอช้า อยู่ ทําไม
จงลุก ขึ้ นร ับ บัพ ติศ มา ด้วยออกพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ลบล้าง
ความผิดบาปของท่านเสีย�
พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ต่อ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกําลัง อธิษฐานอยู่
ในพระวิหาร ข้าพเจ้าก็เคลิม
้ ไป 18 และได้เห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
‘จงรีบ ออกไปจากกรุง เยรูซาเล็ม โดยเร็ว ด้วยว่า เขาจะไม่ รบ
ั คํา ของ
เจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเรา� 19 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนเหล่า
นั ้น ทราบอยู่ ว่า ข้า พระองค์ ได้ จับ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระองค์ ไปใส่ คุ ก
และเฆี่ยนตีตามธรรมศาลาทุกแห่ง 20 และเมื่อเขาทําให้โลหิตของสเทเฟ
นพยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ ตกนั ้น ข้าพระองค์ ได้ ยืนอยู่ใกล้ และเห็น
ชอบในการประหารเขาเสีย นั ้น ด้วย และข้า พระองค์ เป็น คนเฝ้า เสื้อผ้า
ของคนที่ ฆ่าสเทเฟนนั ้น� 21 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด
17
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เราจะใช้ให้เจ้าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� ” 22 เขาทัง้ หลายได้ฟังเปาโล
กล่าวแค่ นี้ แล้ว ก็ ร้องเสียงดัง ว่า “เอาคนเช่น นี้ ไปจากแผ่น ดิน โลก ไม่
ควรจะให้เขามีชีวิตอยู�
่ 23 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังโห่รอ
้ งและถอดเสื้อเอา
ผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน
นายพัน จึง สัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสัง่ ให้ไต่ สวนโดย
การเฆี่ยน เพื่อจะได้ รู ว่
้ าเขาร้องปรักปรําท่านด้วยเหตุ ประการใด 25 ครัน
้
เอาเชือกหนั งม ัด เปาโล ท่านจึง ถามนายร้อยซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่ นว ่า “การที่
จะเฆี่ยนคนสัญชาติ โรมก่อนพิพากษาปรับ โทษนั ้น ถูก ต้องตามกฎหมาย
หรือ� 26 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ แล้ว จึง ไปบอกนายพั นว ่า “ท่านจะทํา อะไร
นั ่น คนนั ้น เป็น คนสัญชาติ โรม � 27 ฝ่ายนายพัน จึง ไปหาเปาโลถามว่า
“ท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือ จงบอกเราเถิด� เปาโลจึงตอบว่า “ใช่แล้ว
� 28 นายพันจึงตอบว่า “ซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นั ้น เราต้องเสียเงิน
มาก� เปาโลจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิ ด� 29 ขณะ
นั ้น คนทัง้ หลายที่ จะไต่สวนเปาโลก็ ได้ ละท่านไปทั นที และนายพัน เมื่อ
ทราบว่า เปาโลเป็นคนสัญชาติ โรมก็ ตกใจกลัวเพราะได้ มัดท่านไว้ 30 ครั ้
นวนร
ั ุ่งขึ้นนายพันอยากรูแน่
้ ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใด จึงได้
ถอดเครือ
่ งจําเปาโล สัง่ ให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาประชุม
กัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเขาทัง้ หลาย
24

23
เปาโลต่อหน้าสภา
ฝ่าย เปาโล จึง เพ่ งด ู พวก สมาชิก สภา แล้ว กล่าว ว่า “ท่าน พี่ น้ อง ทัง้
หลาย ข้าพเจ้า ได้ ประพฤติ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ล้วนแต่ ตามใจวินิจฉั ย
ผิด ชอบอัน ดี จนถึง ทุก วัน นี้ � 2 อานาเนี ย ผู้ เป็น มหาปุโรหิต จึง สัง่ คนที่
ยืน อยู่ ใกล้ ให้ ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึง กล่าวแก่ ท่านว่า “พระเจ้า จะทรง
ตบเจ้า ผู้ เป็น ผนั ง ที่ ฉาบด้วยปูน ขาว เจ้ านั ่ง พิพากษาข้า ตามพระราช
บัญญัติ และยังสัง่ ให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติหรือ� 4 คน
ทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น จึง ถามว่า “เจ้ าพูด หยาบคายต่อมหาปุโรหิต ของ
พระเจ้าหรือ� 5 เปาโลจึงตอบว่า “พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่าน
เป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘อย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครอง
ชนชาติ ของเจ้า เลย� ” 6 ครัน
้ เปาโลเห็นว ่า ผู้ ที่ อยู่ในประชุม สภานั ้น เป็น
พวกสะดู สี ส่วนหนึ่ ง และพวกฟาริ สี ส่วนหนึ่ ง ท่านจึง ร้องขึ้น ต่อ หน้าที่
ประชุมว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรชาย
ของพวกฟาริสี ที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ ก็เพราะเรือ
่ งความหวัง
7
ว่า มี การเป็น ขึ้น มาจากความตาย� เมื่อ ท่านกล่าวอย่างนั ้น แล้ว พวก
ฟาริสี กับ พวกสะดู สี ก็ เก ิด เถียงกัน ขึ้น และที่ ประชุม ก็ แตกเป็น สองพวก
1
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ด้วยพวกสะดู สี ถือว่า การที่ เป็น ขึ้น มาจากความตายนั ้น ไม่ มี และทูต
สวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวกฟาริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
8

เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
แล้ว ก็ อื้ ออ ึง เกิด โกลาหล และ พวก ธร รมา จาร ย์ บาง คน ที่ อยู่ ฝ่าย
พวกฟาริสี ก็ ลุ กขึ้น เถียงว่า “เราไม่ เห ็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด อะไร แต่ ถ้า
วิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขา พวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้า
เลย� 10 เมื่อ การโต้ เถียงกั นร ุน แรงขึ้น นายพัน กลั วว ่า เขาจะยื้อ แย่ง จับ
เปาโลฉี กเสีย ท่านจึงสัง่ พวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั ้น
พาเข้าไปไว้ในกรมทหาร
9

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะเป็นพยานใน
กรุ งโรม
11 ในเวลากลางคื นว ัน นั ้น เอง องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงยืน อยู่ กับ เปาโล
ตรั สว ่า “เปาโลเอ๋ย เจ้ าจงมี ใจกล้า เถิด เพราะว่า เจ้า ได้ เป็น พยาน
ฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉั นใด เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วย
ฉั นนั้ น�
คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล
ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า พวกยิว บางคนได้ สมทบกัน ปฏิ ญาณตั วว ่า เขาทัง้
หลายจะไม่ กิน จะไม่ ด่ ืม อะไรกว่า จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย 13 คนที ่ รว่ มกัน ปอง
ร้ายนั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคน 14 คนเหล่า นั ้น จึง ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวก
ผู้ ใหญ่ กล่าว ว่า “พวก ข้าพเจ้า ได้ ปฏิญาณ ตัวอย่าง แข็ง แรง ว่า จะ ไม่ รับ
ประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายกับ
พวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่า พวกท่านต้องการให้พาเปาโล
ลงมาหาท่านทัง้ หลายพรุ ง่ นี้ เพื่อ จะได้ ซัก ถามความให้ ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่
ก่อน ฝ่ายพวกข้าพเจ้า จะได้ เตรียมตัว ไว้พร ้ อมที่ จะฆ่า เปาโลเสีย เมื่อ ยัง
ไม่ทันจะมาถึง� 16 แต่บุตรชายของน้ องสาวเปาโลได้ยน
ิ เรือ
่ งซึ่งเขาคอย
17
ทําร้ายนั ้น จึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโล เปาโลจึงเรียกนายร้อย
คนหนึ่ ง มากล่าวว่า “ขอพาชายหนุ่ม คนนี้ ไปหานายพัน ด้วย เพราะเขามี
เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ ทราบ � 18 เหตุ ฉะนั ้น นายร้อยจึง รับ ตัว ชายหนุ่ม คนนั ้น
ไปหานายพัน กล่าวว่า “เปาโลผู้ ถู กขัง อยู่ นั้น เรียกข้าพเจ้า ขอให้ พาชาย
หนุ่มคนนี้ มาหาท่าน เพราะเขามีเรือ
่ งที่จะแจ้งให้ท่านทราบ� 19 นายพัน
จึง จู งม ื อชายนั ้น ไปแต่ ลําพัง แล ้ว ถามว่า “เจ้ าจะแจ้ง ความอะไรแก่ เรา
� 20 เขาจึงตอบว่า “พวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภา
เวลาพรุ ง่ นี้ ทําเสมือนว่าจะไต่สวนเรือ
่ งเขาให้ถ้วนถี่ยิง่ กว่าแต่ก่อน 21 แต่
ท่านอย่า ฟัง เขา เพราะว่า ในพวกเขานั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคนคอยปองร้ายต่อ
เปาโล และได้ ปฏิ ญาณตั วว่าจะไม่ กินหรือด่ ืมอะไรจนกว่าจะได้ ฆ่า เปาโล
เสีย และเดีย
๋ วนี้ เขาพร้อมแล้ว กําลังคอยรับคําสัญญาจากท่าน� 22 นาย
12
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พันจึงให้ชายหนุ่มนัน
้ ไป กําชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู ว่
้ า เจ้ าได้ แจ้งความ
เรือ
่ งนี้ แก่เรา�
เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา
ฝ่ายนายพัน จึง เรียกนายร้อยสองคนมาสัง่ ว่า “จงจัด พลทหารสอง
ร้อย กับ ทหาร ม้า เจ็ด สิบ คน และ ทหาร หอก สอง ร้อย ให้ พร ้ อม ใน เวลา
สามทุ่ม คื นว ัน นี้ จะไปยัง เมืองซี ซารียา 24 และจงจัด สัตว์ ให้ เปาโลขี่ จะ
ได้ ป้องกัน ส่ง ไปยัง เฟลิ กส์ ผู้ ว่า ราชการเมือง� 25 แล ้ วนายพัน จึง เขียน
จดหมายมี ใจความดังต่อไปนี้ 26 “คลาวดิ อส
ั ลี เซียสเรียนเจ้าคุณเฟลิ กส์
27
ท่านผู้ วา่ ราชการทราบ พวกยิว ได้ จับ คนนี้ ไว้ และเกือบจะฆ่า เขาเสีย
แล้ว แต่ ข้าพเจ้า พาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ ได้ ด้วยข้าพเจ้า ได้ เข ้า ใจว่า
เขาเป็น คนสัญชาติ โรม 28 ข้าพเจ้า อยากจะทราบเหตุ ที่ พวกยิว ฟ้องเขา
ข้าพเจ้า จึง พาเขาไปยัง สภาของพวกยิว 29 ข้าพเจ้า เห็นว ่า เขาถูก ฟ้องใน
เรือ
่ งอันเกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิว แต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือ
ควรจะต้องจํา ไว้ 30 เมื่ อม ี คนบอกข้าพเจ้า ให้ ทราบว่า พวกยิว มี การปอง
ร้ายคนนี้ ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขามาหาท่านที เดียว แล ้ว ได้ สัง่ ให้ พวกโจทก์ ไป
ว่าความกับเขาต่อหน้าท่าน สวัสดี� 31 ดังนั ้นในเวลากลางคืนพวกทหาร
จึง พาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคํา สัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้ทหาร
33
ม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหาร ครัน
้ ทหารม้าไปถึงเมือง
ซี ซารียาแล้ว จึง ส่ง จดหมายให้ แก่ ผู้ ว่า ราชการเมืองและได้ มอบเปาโล
ไว้ ให้ ท่านด้วย 34 เมื่อ ผู้ วา่ ราชการเมืองได้ อา่ นจดหมายแล้ว จึง ถามว่า
เปาโลมาจากแคว้นไหน เมื่อท่านทราบว่ามาจากซีลีเซีย 35 ท่านจึงกล่าว
ว่า “เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของเจ้า� ท่านจึง
สัง่ ให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด
23

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง
ครัน
้ ล่วง ไป ได้ ห้าว ัน อา นา เนี ยม หา ปุโรหิต จึง ลง ไป กับ พวก ผู้ ใหญ่
และนั ก พูด คนหนึ่ ง ชื่อ เทอร์ทูล ลัส เขาเหล่า นี้ ได้ ฟ้องเปาโลต่อ หน้า ผู้ วา่
ราชการเมือง
1

นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล
ครัน
้ เรียกเปาโลเข้า มาแล้ว เทอร์ทูล ลัส จึง เริม
่ ฟ้องว่า “ท่านเจ้า คุณ
เฟลิ กส์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ มี ความสงบสุข ยิง่ นั ก เพราะท่านให้
มี การปรับ ปรุ งอ ัน เป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ชาติ นี้ โดยการคุ้มครองของท่าน
3 ข้าพเจ้าทัง
้ หลายรับอยทุ
ู่ กประการทุกแห่งด้วยจิตกตัญญูเป็นทียิ
่ ง่ 4 แต่
เพื่อมิให้ท่านป่วยการมากไป ข้าพเจ้าขอความกรุ ณาโปรดฟังข้าพเจ้าสัก
หน่ อยหนึ่ ง 5 ด้วยข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นว่า ชายคนนี้ เป็นคนพาลยุยงพวก
ยิ วท ง
ั ้ หลายให้ เก ิ ดการวุน
่ วายทัว่ พิ ภพ และเป็น ตัวการของพวกนาซา
2
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เร็ธนั ้น 6 กับ อีก นั ย หนึ่ ง เขาหมายจะทําให้ พระวิหารเป็น มลทิน ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจึง จับ เขาไว้ และก็ คงจะได้ พิพากษาเขาตามกฎหมายของพวก
ข้าพเจ้า 7 แต่นายพันลีเซียสได้มาใช้อาํ นาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของ
เรา 8 และสัง่ ให้ โจทก์ มาฟ้องเขาต่อ หน้า ท่าน ถ้า ท่านเองจะไต่ถามเขา
ท่านจะทราบได้ ว่า ข้อ กล่าวหาของพวกข้าพเจ้า จริง หรือ ไม่� 9 ฝ่ายพวก
ยิวจึงสนั บสนุนคํากล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริงอย่างนั ้น
เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้
เมื่อ ผู้ ว่า ราชการ เมือง ทํา สําคัญ ให้ เปาโล พูด ท่าน จึง เรียน ว่า
“เนื่ องจากที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเป็นผูพ
้ ิพากษาแก่ชาตินี้ หลายปีแล้ว
ข้าพเจ้า ก็ จะขอแก้ คดี ของข้าพเจ้า ด้วยความเบาใจ 11 ท่านสืบ ทราบได้
ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า ขึ้น ไปนมัสการในกรุ ง เยรู ซาเล็ มน น
ั ้ ยัง ไม่ เก ิน สิบ สอง
วัน 12 เขาไม่ ได้ เห ็ นข้าพเจ้า เถียงกั นก ับ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด หรือ ยุยงประชาชน
ให้วุน
่ วาย ไม่ ว่า ในพระวิหาร ในธรรมศาลาหรือในเมือง 13 เหตุการณ์ ทัง้
ปวงที่ เขากําลังฟ้องข้าพเจ้านี้ เขาพิสูจน์ไม่ได้ 14 แต่ ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อ
หน้า ท่านอย่างหนึ่ ง คือ ตามทางนั ้ นที ่ เขาถือว่า เป็น ลัทธินอกรีต ข้าพเจ้า
นมัสการพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ ถือ
คํา ซึ่ งม ี เข ียนไว้ ในพระราชบัญญั ติ และในคัมภีร ์ ของศาสดาพยากรณ์
ทัง้ หมด 15 ข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าตามซึ่งเขาเองก็ มีความหวัง
ใจด้วย คือ หวัง ใจว่า คนทัง้ ปวงทัง้ คนที่ ชอบธรรมและคนที่ ไม่ ชอบธรรม
จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย 16 ในข้อ นี้ ข้าพเจ้า อุตส่าห์ ประพฤติ ตามใจ
วินิจฉั ย ผิด ชอบที่ ปราศจากผิด ต่อ พระเจ้า และต่ อมนุษย์ 17 ครัน
้ ล่วงมา
หลาย ปี แล้ว ข้าพเจ้า นํา ทาน และ เครือ
่ ง บูชา มายัง ชนชาติ ของ ข้าพเจ้า
18 คราวนั ้ นม ี พวกยิว บางคนที่มาจากแคว้น เอเชีย ได้ พบข้าพเจ้า ในพระ
วิหาร เมื่อ ข้าพเจ้า ชําระตัว แล้ว เขามิ ได้ พบข้าพเจ้า อยู่ กับ หมู่ คนหรือ ทํา
วุน
่ วาย 19 ถ้าคนเหล่านั ้นมีเรือ
่ งอะไรที่จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้อง
20
ต่อ หน้า ท่านที่ นี่ แล้ว
หรือ ขอให้ คนเหล่า นี้ เองกล่าวเรือ
่ งความผิด ที่
เขาเห็น เมื่อ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ ต่อ หน้า สภา 21 เว้น ไว้แต่ ข้อ เดียวซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้รอ
้ งขึ้นในท่ามกลางเขาว่า ‘วันนี้ ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้า
ท่านทัง้ หลาย เพราะเหตุเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย� ” 22 เมื่อเฟลิ
กส์ ได้ยินสิง่ เหล่านี้ ท่านก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อน เพราะท่านได้รู เรื
้ อ
่ ง
ของทางนั ้นถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อลี เซียสนายพันลงมา เราจะ
ชําระความของเจ้า� 23 เฟลิกส์สัง่ นายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้ แต่ลดหย่อน
การกวดขันบ้าง ไม่ให้ห้ามผู้ใดที่เป็นผู้ที่รู จั
้ กกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิ บัติ
หรือเยีย
่ มเยียน
10

เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง
เมื่อ ล่วงมาได้ หลายวัน แล้ว เฟลิ กส์ มาก ับ ภรรยาชื่อ ดรู สิ ลลาผู้ เป็น
ชาติ ยิว ท่านให้ เรียกเปาโลมา แล ้ว ได้ ฟัง เปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อ ใน
24
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พระคริสต์ 25 ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความชอบธรรม ความอดกลัน
้ ใจทาง
กาม และการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั ้น เฟลิ กส์ ก็ กลัวจนตัวสัน
่ จึง
พูด ว่า “คราวนี้ จงไปก่อนเถอะ เมื่อ เรามี โอกาส เราจะเรียกท่านมาอีก�
26 อีกนั ยหนึ่ งเฟลิกส์หวังใจว่า เปาโลจะให้เงินสินบนแก่ท่าน เพื่อท่านจะ
ได้ ปล่อยเปาโล เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง เรียกเปาโลมาสนทนากัน บ่อยๆ 27 แต่
เมื่อสองปีล่วงไปแล้ว ปอรสิอส
ั เฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์
อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโลไว้ในคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล
เมื่อ เฟสทัส เข้า รับ ตําแหน่ ง ราชการได้ สามวัน แล้ว จึง ออกจากเมือง
ซี ซารียาขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 มหาปุ โรหิ ตก ับ คนสําคัญๆในพวกยิว
มาฟ้องเปาโลต่อ ท่าน และได้ วงิ วอนท่าน 3 ขอให้กรุ ณาเขาโดยสัง่ ให้ ส่ง
เปาโลมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิด จะซุ่ม คอยฆ่า ท่านเสีย กลางทาง
4 ฝ่ายเฟสทัส จึง ตอบว่า เปาโลนั ้น ควรจะถู กค ุม ไว้ในเมืองซี ซารียา และ
อีก หน่ อยหนึ่ ง ท่านเองก็ จะกลับ ไปยัง เมืองนั ้น 5 ท่านจึง ว่า “ถ้า เปาโลมี
ความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใด ให้ผู้ใดในพวกท่านที่ สามารถลงไปด้วยกั นก
ับ เรายื่น ฟ้องเอาเถิด� 6 เมื่อ ท่านพัก อยู่ ที่ นั ่น เกิน กว่า สิบ วัน แล้ว ก็ได้ ลง
ไปยัง เมืองซี ซารียา ครันร
้ ุ่ง ขึ้น ท่านจึง นั ่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษา และสัง่ ให้พา
7
เปาโลเข้ามา ครัน
้ เปาโลเข้ามาแล้ว พวกยิวที่ลงมาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ก็ ยน
ื ล้อมไว้รอบ และกล่าวความอุกฉกรรจ์ ใส่ เปาโลหลายข้อ แต่ พิสูจน์
ไม่ได้ 8 เปาโลจึงแก้คดีเองว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําอะไรผิดกฎหมายของ
พวกยิว หรือ ต่อ พระวิ หาร หรือ ต่อ ซี ซาร์� 9 ฝ่ายเฟสทัส อยากได้ ความ
ชอบจากพวกยิว จึง ถามเปาโลว่า “เจ้ าจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ เรา
ชําระความเรือ
่ งนี้ ที่นั ่นหรือ�
1

เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า ก็ กําลัง ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของ
ซีซาร์อยู่แล้ว ก็ สมควรจะพิพากษาข้าพเจ้าเสียที่ นี่ ตามที่ ท่านทราบดี อยู่
แล ้ วว ่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา ผิด ต่อ พวกยิว 11 เพราะถ้า ข้าพเจ้า เป็น ผู้
กระทํา ผิด หรือ ได้ กระทํา อะไรที่ ควรจะมี โทษถึง ตาย ข้าพเจ้า ก็ ยอมตาย
ไม่ ขัดขืน แต่ ถ้า เรือ
่ งที่ เขาฟ้องข้าพเจ้า นั ้น ไม่ จร ิง แล้ว ไม่มี ผู้ ใดมี อาํ นาจ
จะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์� 12 ฝ่ายเฟสทัสเมื่อ
พูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า “เจ้าได้ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้าก็
จะต้องไปเฝ้าซีซาร์�
10

อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน กษั ตริย์ อากร ิป ปากับ พระนางเบอร์นิ สก็ เสด็จ
มาเยีย
่ มคํานั บเฟสทัสยังเมืองซีซารียา 14 ขณะที่ ท่านค้างอยู่ที่ นั ่นหลาย
13

หนั งสือกิจการ 25:15

265

หนั งสือกิจการ 26:3

วัน เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ งคดี ของเปาโลให้ กษั ตริย์ ฟัง ว่า “มี ชายคนหนึ่ ง ซึ่ง
เฟลิ กซ์ ได้ ขัง ทิง้ ไว้ 15 เมื่อ ข้าพเจ้า ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ
พวกผูใหญ่
้
ของพวกยิวมาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้า
จึงตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ธรรมเนี ยมของชาวโรมที่จะมอบตัวจําเลยให้ตาย
ก่อนที่ โจทก์ กับ จําเลยมาพร้อมหน้า กัน และให้ จําเลยมี โอกาสแก้ คดี ใน
ข้อหานั ้น 17 ครัน
้ พวกเขามาถึงที่ นี่ แล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ รอช้า ในวั นร ุ่ง
ขึ้นข้าพเจ้าได้นั่งบัลลั งก์พิพากษาและสัง่ ให้พาจําเลยเข้ามา 18 เมื่อพวก
โจทก์ ยน
ื ขึ้น เขามิ ได้ กล ่า วหาจําเลยเหมือนที่ ข้าพเจ้า คาดไว้นั ้น 19 เป็น
แต่ เพียงปัญหาเถียงกัน ด้วยเรือ
่ งลัทธิศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ
่ ง
20
คนหนึ่ งที่ช่อ
ื เยซูซ่ึงตายแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ เมื่อข้าพเจ้า
ยัง งงงวยอยู่วา่ จะพิจารณาปัญหานั ้น อย่างไรดี จึง ถามเปาโลว่า จะยอม
ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ชาํ ระความนั ้ นที ่ นั่น หรือ ไม่ 21 แต่ เมื่อ เปาโล
ได้ อุทธรณ์ ขอให้ ขัง ไว้เพื่อ ให้ ออก ัสตัส ตัดสิน ข้าพเจ้า จึง สัง่ ให้ คุ มขัง เขา
ไว้ จนกว่า จะ ส่งตัว ไป ถึง ซี ซาร์ ได้ � 22 อากร ิป ปา จึง กล่าว แก่ เฟส ทั สว
่า “ข้าพเจ้า ใคร่ จะ ฟัง คน นั ้น ด้วย� เฟส ทัส จึง กล่าว ว่า “พรุ ง่ นี้ ท่าน จะ
ได้ ฟัง เขา� 23 ครั นว
้ ั นร ุ่ง ขึ้น อากริป ปากับ เบอร์ นิ สเสด็จ มาพร้อมด้วย
ราชบริพารเป็ นที่สง่าผ่าเผยมาก จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อม
กับ นายพัน และคนสําคัญๆทัง้ หลายในนครนั ้น แล ้ว เฟสทัส จึง สัง่ ให้ พา
เปาโลเข้า มา 24 เฟสทัส จึง กล่าวว่า “ท่า นกษั ตริ ย์ อากร ิปปา และท่าน
ทัง้ หลายที่ อยู่ ด้วยกั นที ่ นี่ ท่านทัง้ หลายเห็น ชายคนนี้ ที่ บรรดาพวกยิว
ได้ วงิ วอนข้าพเจ้า ทัง้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และที่ นี่ ด้วยร้องว่า เขาไม่ ควรจะ
มี ชี วิ ตอยู่ ต่อ ไป 25 แต่ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า เขาไม่ ได้ ทํา ผิด สิง่ ไรที่ ควรจะต้อง
ตาย และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึง ออกั สตัส ข้าพเจ้า ตกลงใจว่า จะส่ง
เขาไป 26 ข้าพเจ้า ไม่ มี รายงานอะไรแน่ ชด
่ งคนนี้ ที่ จะถวายเจ้า นาย
ั เรือ
ของข้าพเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พาเขาออกมาต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อพระพักตร์ของพระองค์ โอ กษั ตริย์อากริปปา
หวัง ว่า เมื่อ ไต่สวนแล้ว ข้าพเจ้า จะมี เรือ
่ งพอที่ จะถวายรายงานไปได้ บ้าง
27 เพราะข้าพเจ้า เห็นว ่า ที่ จะส่ง แต่ จําเลยไป และมิ ได้ ส่ง ข้อหาไปด้วย ก็
เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง�

26
เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา

1 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า “เราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหา

เองได้� เปาโลจึง ยื่ นม ื อออกกล่าวแก้ คดี ว่า 2 “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิป ปา
เจ้าข้า ข้าพระองค์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แก้คดีต่อพระพักตร์พระองค์วัน
นี้ ในเรือ
่ งข้อ คดี ทัง้ ปวงซึ่ง พวกยิว กล่าวหาข้า พระองค์ นั ้น 3 โดยเฉพาะ
เพราะพระองค์ มี ความรู ชํ
้ านาญยิง่ ในบรรดาขนบธรรมเนี ยมและปัญหา
ต่างๆของพวกยิว แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ขอพระองค์ ได้ โปรดทนฟัง ข้า พระองค์
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พวกยิ วท ง
ั ้ หลายก็ รู ้จัก ความเป็น อยู่ ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มา
แล้ว คือตัง้ แต่ แรกข้าพระองค์ ได้ อยู่ท่ามกลางชนชาติ ของข้าพระองค์ ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ักข้าพระองค์แต่เดิมมา ถ้าเขาจะยอมเป็นพยานก็
เป็นได้ ว่าข้าพระองค์ ดํารงชีวต
ิ ตามพวกที่ ถือเคร่งครัดที่ สุด คือเป็นพวก
ฟา ริ สี 6 บัดนี้ ข้า พระองค์ ต้อง มา ยืน ให้ พิจารณา พิพากษา ก็ เนื่ อง ด้วย
เรือ
่ ง มี ความ หวัง ใจ ใน พระ สัญญา ซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส แก่ บรรพบุรุษ ของ
พวกข้าพระองค์นั ้น 7 พวกข้าพระองค์สิบสองตระกูลได้อุตส่าห์ปรนนิ บัติ
พระเจ้าทัง้ กลางวันกลางคืน ด้วยหวังใจว่าจะบรรลุถึงความสําเร็จตามพ
ระสัญญานั ้น ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา เพราะความหวังใจอันนี้ พวกยิวจึง
ฟ้องข้าพระองค์ 8 เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงพากันถือว่า การที่ พระเจ้าจะ
ทรงให้ คนตายเป็น ขึ้น มาเป็นการที่ เชื่อ ไม่ ได้ 9 ข้า พระองค์ เคยได้ คิด ใน
ใจของตนเองว่า สมควรจะทํา หลายสิง่ ซึ่ง ขัด ขวางพระนามของพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธนั ้น 10 สิ ่ง เหล่า นั ้น ข้า พระองค์ ได้ กระทํา ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
เมื่อ ข้า พระองค์ รับ อํานาจจากพวกปุโรหิต ใหญ่ แล้ว ข้า พระองค์ ได้ ขัง วิ
สุทธิ ชนหลายคนไว้ ในคุก และครัน
้ เขาถูก ลงโทษถึง ตาย ข้า พระองค์ ก็
เห็นดี ด้วย 11 ข้า พระองค์ ได้ ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุก แห่ง และ
บังคับ เขา ให้ กล ่าว คํา หมิน
่ ประมาท และ เพราะ ข้า พระองค์ โกรธ เขา ยิง่
นั ก ข้า พระองค์ ได้ ตาม ไป ข่มเหง ถึง เมือง ใน ต่าง ประเทศ 12 ดัง นั ้น เมื่อ
ข้า พระองค์ กําลัง ไปยัง เมืองดามัสกัส ได้ ถือ อํานาจและงานที่ ได้ รับ มอบ
หมายจากพวกปุโรหิตใหญ่ 13 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกําลัง
เดิน ทางไป ข้า พระองค์ ได้ เห ็น แสงสว่างกล้า ยิง่ กว่า แสงอาทิตย์ ส่องลง
มาจากท้องฟ้า ล้อมรอบข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายที่ ไปกับ ข้า พระองค์
14 ครัน
้ ข้า พระองค์ กับ คน ทัง้ หลาย ล้ม คะมํา ลง ที่ ดิน ข้า พระองค์ ได้ ยิน
พระสุรเสียงตรัสแก่ข้าพระองค์เป็นภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้า
ข่มเหงเราทําไม ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนั ก� 15 ข้าพระองค์ทูลถามว่า
‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ใด � พระองค์ จึง ตรัสว ่า ‘เราคือ เยซู
ซึ่งเจ้าข่มเหง 16 แต่ ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ ปรากฏแก่ เจ้ า
เพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าเห็น
และถึง เหตุ การณ์ ที่ เราจะแสดงตัว เราเองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้า
17 เราจะช่วยเจ้า ให้ พ้น จากชนชาติ นี้ และจากคนต่างชาติ ที่ เราจะใช้
เจ้ าไปหานั้ น 18 เพื่อ จะให้ เจ้ าเปิด ตาของเขา เพื่อ เขาจะกลับ จาก
ความมืดมาถึงความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า
เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การยกโทษความผิด บาปของเขา และให้ ได้ รับ มร
ดกด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดยความเชื่อในเรา�
19 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ อากร ิปปา เมื่อ เป็ น เช่น นั ้น แล้ว ข้า พระองค์ จึง เชื่อ
ฟัง นิ มิ ตซึ่ง มาจากสวรรค์ นั ้น 20 แต่ ข้า พระองค์ ได้ กล ่าวสัง่ สอนเขา ตัง้
ต้ นที ่ เมืองดามัสกัส และในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่น แคว้น ยู เดีย และแก่
ชาวต่างประเทศ ให้เขากลับใจใหม่ ให้หันมาหาพระเจ้าและกระทําการซึ่ง
4
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สมกั บที่กลับใจใหม่แล้ว 21 เพราะเหตุ นี้พวกยิวจึงจับข้าพระองค์ ที่ พระวิ
หาร และพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระองค์เสีย 22 เป็นเพราะพระเจ้าได้
ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ และเป็น
พยานได้ ต่อ หน้า ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย ข้า พระองค์ ไม่ พู ดเรือ
่ งอื่น นอกจากเรือ
่ ง
23
ซึ่ง บรรดาศาสดาพยากรณ์ กับ โมเสสได้ กล ่าวไว้วา่ จะมี ขึ้น คือ ว่า พระ
คริสต์ จะต้องทนทุกข์ ทรมาน และพระองค์ จะทรงแสดงความสว่างแก่
ชนอิสราเอลและแก่ คนต่างชาติ โดยที่ ทรงเป็น ผู้ แรกซึ่ง คืน พระชนม์�
24 ครัน
้ เปาโลกําลังพูดแก้ คดี อย่างนั ้น เฟสทัสจึงร้องเสียงดังว่า “เปาโล
เอ๋ย เจ้ าคลัง่ ไปเสีย แล้ว เจ้ าเรียนรู ้วช
ิ ามากจึง ทําให้ เจ้ าคลัง่ ไป� 25 แต่
เปาโล กล่าว ว่า “ท่าน เฟส ทัส เจ้าข้า ข้า พระองค์ ไม่ คลัง่ เลย แต่ ว่า ได้ พู
ดคํา แห่ง ความจริง และคํา ที่ ปกติ ชนจะพูด 26 ด้วยว่า ท่า นกษั ตริย์ ทรง
ทราบข้อความเหล่า นี้ ดี แล้ว ข้า พระองค์ จึง กล้า กล่าวต่อ พระพักตร์ของ
พระองค์ เพราะ ข้า พระองค์ เชื่อ แน่ ว่า ไม่มี สัก อย่าง หนึ่ ง ใน บรรดา เหตุ
การณ์ เหล่ านั ้ นที ่ ได้ พ้น พระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่านั ้ นม ิ ได้
กระทํา กันในที่ ลับลี้ 27 ข้าแต่ กษั ตริย์อากริปปา พระองค์ เชื่อพวกศาสดา
พยากรณ์ หรือ ไม่ พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ เชื่อ � 28 อากร
ิป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราเกือบจะเป็ นคร ิส เตียนโดยคํา ชักชวนของ
เจ้า� 29 เปาโลจึง ทูล ว่า “จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้า พระองค์ มี ความ
ปรารถนา ยิง่ นั ก ที่ จะ ให้ เป็น เหมือน อย่าง ข้า พระองค์ มิใช่ พระองค์ องค์
เดียว แต่ คนทัง้ ปวงที่ ฟัง ข้า พระองค์ วัน นี้ ด้วย เว้น เสีย แต่ เครือ
่ งจองจํา
นี้ � 30 และเมื่อ เปาโลกล่าวสิง่ เหล่า นี้ แล้ว กษั ตริย์ กับ ผู้ วา่ ราชการเมือง
และพระนางเบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่ นั่ง อยู่ ด้วยกัน จึง ลุก ขึ้น 31 ครัน
้
ออกไปแล้ว จึง พากัน พูด ว่า “คนนี้ มิได้ ทํา สิง่ ใดที่ สมควรจะถูก ลงโทษถึง
ตายหรือจองจําไว้� 32 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเฟสทั สว่า “ถ้าคนนี้ มิได้
อุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้�

27
เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม

1 ครัน
้ ตัง้ ใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลี

เขาจึงมอบ
เปาโลกั บน ัก โทษอื่น บางคนไว้ กับ นายร้อยคนหนึ่ ง ชื่อ ยู เลีย ส เป็น นาย
ทหารในกองของออกัสตัส 2 เราทัง้ หลายจึง ลงเรือ ลํา หนึ่ ง มาจากเมือง
อัด รามิททิ ยุ ม ซึ่ง จะออกไปยัง ตําบลที่ อยู่ ตามฝั่ งแคว้น เอเชีย เรือก ็ ออก
ทะเล มีคนหนึ่ งอยู่กับเราชื่ออาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนี ยซึ่งมาจากเมือง
เธสะโลนิ กา 3 วันร ุ่ง ขึ้น เราได้ แวะที่ เมืองไซดอน ฝ่ายยู เลีย สมี ใจเมตตา
ปรานี แก่ เปาโล ยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทัง้ หลายเพื่อ จะได้ บรรเทา
ใจ 4 ครัน
้ เรือ ออกจากที่ นั่น แล้ว จึง แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะ
ไซปรัส เพราะ ทวน ลม 5 เมื่อ แล่น ข้าม ทะเล ที่ อยู่ ตรง แคว้น ซี ลี เซ ี ยก ับ
แคว้น ปัมฟี เลีย ก็ มาถึง เมืองมิ ราที่ อยู่ ในแคว้น ลี เซ ีย 6 ที่ เมืองนั ้น นาย
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ร้อยได้ พบเรือลําหนึ่ งมาจากเมืองอเล็ก ซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาล
ี ท่านจึง ให้ พวกเราลงเรือ ลํา นั ้น 7 เราแล่น ไปช้าๆหลายวัน และได้ มาถึง
เมืองคนี ดัสโดยยาก เมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหว เราจึงแล่นไปทางด้าน
ปลอดลมของเกาะครีต ตรงเมืองสัล โมเน 8 เมื่อ เรือ แล่น เลียบฝั่ งเกาะ
นั ้น อย่างยากเย็น เราจึง มายัง ตําบลหนึ่ ง ชื่อ ว่า ท่า งาม เมืองลาเซี ยอยู่
ใกล้ ที่ นั่น 9 ครัน
้ เสีย เวลาไปมากแล้ว และการที่ จะเดิน เรือก ็ มี อันตราย
เพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้ว เปาโลจึงเตือนสติเขาทัง้ หลาย 10 ว่า
“ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า เห็นว ่า ซึ่ง เราจะแล่น ไปคราวนี้ จะมี อน
ั ตรายและ
เสีย หายมาก มิใช่ แต่ ของบรรทุ กก ับ เรือ กําปั่ นเท่านั ้น แต่ ชี วิต ของเราทัง้
หลายด้วย� 11 แต่ นายร้อยเชื่ อก ัป ตัน และเจ้าของกําปั่ นมากกว่า เชื่อ คํา
ที่ เปาโลกล่าวนั ้น 12 และเพราะว่าท่างามนั ้นไม่ เหมาะพอที่ จะจอดในฤดู
หนาว คนส่วนมากจึง ตกลงให้ออกทะเลไปจากที่ นั ่น เพื่อ ถ้า เป็น ได้ จะได้
ไปให้ ถึง เมืองฟี นิ กส์ แล ้ วจะจอดอยู่ ที่ นั ่น ตลอดฤดู หนาว เมืองฟี นิ กส์
นั ้น เป็น ท่าเรือ แห่ง เกาะครีต หัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อก ับ
เฉี ยงใต้ 13 เมื่อ ลมทิศ ใต้ พัด มาเบาๆ เขาก็ คิด ว่า สมความปรารถนาแล้ว
จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่ งไปตามเกาะครีต
พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว

แต่ แล่ นไปไม่ ช้า เรือ กํา ปั่ นก ็ ถู กลมพายุ กล ้า ที่ เขาเรียกว่า ยุ ระกิ
โล ครัน
้ เรือ กําปั่ นถูก พายุ และต้านลมไม่ ไหว เราจึง ปล่อยไปตามลม
16 เมื่อ แล่น ไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กๆแห่ง หนึ่ ง ชื่อ ว่า คลาวดา
เราจึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้แต่มีความลําบากมาก 17 เมื่อยกเรือขึ้นแล้ว
เราก็ เอาเชือกผูก โอบรอบเรือ กําปั่ นไว้ และเพราะกลั วว ่า จะเกยสันดอน
ทราย จึงลดใบลงแล้ วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม 18 ครันร
้ ุ่งขึ้นเราก็ขน
19
ของบรรทุก ทิง้ เสีย เพราะถูก พายุ ใหญ่ พอถึง วันที ่ สามเราก็ ทิง้ เครือ
่ ง
20
ใช้ในเรือกําปั่ นออกเสียด้วยมือของเราเอง และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์
หรือ ดวงดาวตัง้ หลายวัน แล้ว และยัง ถูก พายุ ใหญ่ อยู่ ความหวัง ที่ เราทัง้
หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
14

15

เปาโลได้รบ
ั การหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน

21 ครัน
้ เขาได้ อดอาหารมานานแล้ว

เปาโลจึงยืนอยู่ในหมู่ เขากล่าวว่า
“ท่านทัง้ หลาย ท่านควรได้ ฟัง ข้าพเจ้า และไม่ ควรออกจากเกาะครีต เลย
จะได้ พ้น จากอันตรายนี้ และไม่ เสีย สิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอเตือนท่าน
ทัง้ หลายให้ทําใจดีๆไว้ ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผูใดเสี
้
ยชีวต
ิ จะเสียกแต่
็
23
เรือเท่านั ้น เพราะว่า เมื่อคืนนี้ เองทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ปรนนิ บัติ นั ้น ได้ มาย ื นอยู่ ใกล้ ข้าพเจ้า 24 ทู ตน ั ้นก
ล่า วว่า ‘เปาโลเอ๋ย อย่า กลัว เลย ท่านจะต้องเข้า เฝ้า ซี ซาร์ ส่วนคนทัง้
ปวงที่ อยู่ในเรือกับท่านนั ้น ดู เถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะ
เห็นแก่ท่าน� 25 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงทําใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้า
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เชื่อ พระเจ้า ว่า การณ์ จะเป็น ไปเหมือนอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรงกล่าวแก่
ข้าพเจ้า นั ้น 26 แต่ ว่า เราจะต้องเกยเกาะแห่ง หนึ่ ง� 27 จนถึง คื นที ่ สิ บสี่
แล้ว เราก็ ยงั ถูก ซัด ไปซัด มาอยู่ ในทะเลอาเดรีย ประมาณเที่ยงคืน พวก
กะลาสี ก็ สําคัญ ว่า มาใกล้ แผ่ นดิน แล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้า ดู ก็ วัด ได้ ลึก สี่ สิ บ
เมตร เมื่อ ไปอีก หน่ อยหนึ่ งก ็ หยัง่ นํ้า วัด อีก ได้ สามสิบ เมตร 29 เขาก็ กล ั
วว ่า จะโดนฝั่ งที่ มี หิน จึง ทอดสมอท้ายสี่ ตัว แล ้ว ตัง้ หน้า คอยเวลารุ ง่ เช้า
30 เมื่อพวกกะลาสีหาช่องจะหนี จากกําปั่ นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเล
แล้ว ทํา ที ว่า จะทอดสมอจากหัว เรือ 31 เปาโลจึง กล่าวแก่ นายร้อยและ
พวกทหารว่า “ถ้าคนเหล่านั ้นไม่คงอยู่ในกําปั่ น ท่านทัง้ หลายจะรอดตาย
ไม่ ได้ เลย � 32 พวกทหารจึง ตัด เชือกที่ ผูก เรือ เล็ก ให้ เรือ ตกลงไป 33 เมื่อ
จวนรุ ง่ เช้า เปาโลจึง วิงวอนคนทัง้ ปวงให้ รบ
ั ประทานอาหารและกล่าวว่า
“วัน นี้ เป็ นว ั นที ่ สิ บสี่ ที่ ท่านทัง้ หลายต้องค้างอยู่ ในเรือ และอดอาหารมิ
ได้ รับ ประทานอะไรเลย 34 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านทัง้ หลายให้ รบ
ั
ประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อจะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ เพราะเส้นผมของผูหน
้ ่งึ ผู้
ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียว� 35 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้ว ท่าน
จึง หยิบ ขนมปัง ขอบพระเดชพระคุณ พระเจ้า ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เมื่อ หัก
แล้ วก ็ เริม
่ รับ ประทาน 36 คนทัง้ ปวงก็ มี กําลัง ใจขึ้น จึง รับ ประทานอาหาร
37
ด้วย เราทัง้ หลายที่ อยู่ ในกําปั่ นนั ้น รวมสองร้อยเจ็ด สิบ หกคน 38 เมื่อ
รับ ประทานอาหารอิม
่ แล้ว จึง ขนข้าวสาลี ในกําปั่ นทิง้ เสีย ในทะเลเพื่อ ให้
กําปั่ นเบาขึ้น 39 ครัน
้ สว่างแล้ว เขาก็ ไม่รู ้ว่า เป็น แผ่น ดิน อะไร แต่ เขาเห็
นอ่าวแห่งหนึ่ งที่มีหาด จึงตกลงกันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั ้น
40 เขาจึง ตัด สายสมอทิง
้ เสีย ในทะเล แล้ว ก็ แก้ เชือกที่ มัด หางเสือ และ
ชัก ใบหัว เรือ ขึ้น ให้กิน ลมแล่น ตรงเข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึง ตําบลหนึ่ ง ที่
ทะเลสองข้างบรรจบกัน กําปั่ นกเ็ กยดิน หัวเรือติดแน่ นออกไม่ได้ แต่ท้าย
เรือนันก
้ ็แตกออกด้วยกําลังคลื่น 42 พวกทหารคิดจะฆ่านั กโทษทัง้ หลาย
เสีย กลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายนํ้าหนี ไปได้ 43 แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโล
รอดตาย จึงห้ามพวกทหารมิให้ทําตามความคิดนั ้น แล้วสัง่ คนทัง้ หลาย
ที่วา่ ยนํ้าเป็นให้กระโดดนํ้าว่ายไปหาฝั่ งก่อน 44 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เหลือนั ้
นกเ็ กาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้กําปั่ นทีห
่ ก
ั ไปบ้าง ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็ถึง
ฝั่ งรอดตายหมดทุกคน

28
ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
ครัน
้ รอดพ้น ภัย แล้ว พวกเขาจึง รู ้วา่ เกาะนั ้น ชื่อ มอลตา 2 ฝ่ายชาว
ป่านั ้ นม ี ความกรุ ณาแก่ พวกเราเป็ นอ ัน มาก เขาก่อ ไฟรับรองเราทุก คน
เพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็บกง
ิ่ ไม้แห้งมัดหนึ่ งมาใส่ไฟ มีงูพิษตัว
หนึ่ งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่ 4 เมื่อพวกชาวป่า
นั ้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโล จึงพูดกันว่า “คนนี้ คงเป็นฆาตกรแน่
1
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นอน ถึง แม้ ว่า รอดพ้น จากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็ ยงั ไม่ ยอมให้รอด
ตายไปได้� 5 แต่ เปาโลได้ สะบัดมือให้งู ตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตรา
ยประการใดไม่ 6 ฝ่ายเขาทัง้ หลายคอยดูอยู่ คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะ
ล้มลงตายทันที แต่ครัน
้ เขาคอยดูอยูช้
่ านานมิได้เหน
็ ท่านเป็นอะไร เขาจึง
กลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย

เจ้ าแห่ง เกาะนั ้น ชื่อ ปู บ ลิ อส
ั มี ไร่นาอยู่ ใกล้ ตําบลนั ้น ท่านได้ ต้อนรับ
เลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดีสามวัน 8 ต่อมาบิดาของปูบลิอัสนัน
้ นอนป่วยอยู่
เป็น ไข้ และเป็น บิด เปาโลจึง เข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ว วางมือ บนท่าน
รักษาให้ หาย 9 ครัน
้ ทํา อย่างนั ้น แล้ว คนอื่นๆที่ เกาะนั ้น ซึ่ งม ี โรคต่างๆ
ก็ มาหา และ เขา ก็ หาย ด้วย 10 เขา ทัง้ หลาย จึง ให้ เกียรติ พวก เรา หลาย
ประการ เมื่อ เราจะแล่น เรือ ไปจากที่ นั ่น เขาจึง นํา สิง่ ของที่ เราต้องการ
มาใส่ เรือ 11 ครัน
้ ล่วงไปสามเดือน พวกเราจึง ลงในเรือ กําปั่ นซึ่ง มาจาก
เมือ งอเล็ก ซานเดรีย และค้างอยู่ ที่ เกาะนั ้น ในฤดู หนาว กํา ปั่ นลํา นั ้ นม ี รู
ปลูก แฝดชื่อ แคสเตอร์และพอลลัก ซ์ เป็น เครือ
่ งหมาย 12 พวกเราแวะที่
13
เมืองไซราคิว
่ ่นั ่นสามวัน เราออกจากที่นั่นออ
้ มไปยังเมืองเร
้ ส์จอดอยูที
ยีอูม ครันร
้ ุ่งขึ้นลมทิศใต้ ก็ พัดมา วันที่ สองจึงมาถึงเมืองโปทิ โอลี 14 เรา
พบพวกพี่ น้องที่ นั ่น และเขาเชิญ เราให้ หยุด พัก อาศัย อยู่ กับ เขาเจ็ด วัน
แล้วเราจึงไปถึงกรุ งโรม 15 ครัน
้ พวกพี่น้องในกรุ งโรมได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา
เขาจึง ออกมาพบเราที่ บ้านตลาดอัป ปี อส
ั และที่ บ้านสามร้าน เมื่อ เปาโล
เห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้น
7

เปาโลที่กรุ งโรม

ครัน
้ พวก เรา มา ถึง กรุ ง โรม นาย ร้อย ได้ มอบ พวก นั กโทษ ให้ กับ ผู้
บัญชาการของค่ายนั ้น แต่เขายอมให้เปาโลอยูค
่ นเดียวต่างหาก ให้ทหาร
17
คนหนึ่ งคุมไว้ ต่อมาครัน
้ ล่วงไปสามวันแล้ว เปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่
ในพวกยิว มาประชุม กัน เมื่อ มาพร้อมหน้า กัน แล้ วท ่านจึง กล่าวแก่ เขา
ว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถึง แม้ ว่า ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา ผิด สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด
ต่อ ชนชาติ หรือ ผิด ธรรมเนี ยม ของ บรรพบุรุษ ข้าพเจ้า ยัง ต้อง ถูก มอบ
เป็น นั กโทษมาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็น นั กโทษให้ อยู่ ในมือ ของพวกโรม
18 ครัน
้ พวก นั ้น ได้ ไต่ สวน ข้าพเจ้า แล้ วก ็ ประสงค์ จะ ปล่อย ข้าพเจ้า เสีย
เพราะไม่ มี เหตุ อะไรที่ ข้าพเจ้า ควรจะต้องตาย 19 แต่ ว่า เมื่อ พวกยิว พูด
คัดค้าน ข้าพเจ้า จึง จํา ต้องอุทธรณ์ ถึง ซี ซาร์ แต่ มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า มี อะไรจะ
ฟ้องชนร่วมชาติ ของข้าพเจ้า 20 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง เชิญ
ท่านทัง้ หลายมา เพื่อ จะได้ เห ็น หน้า และพู ดก ั บท ่าน เพราะที่ ข้าพเจ้า ถู
กล ่ามโซ่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยความหวัง ของชนชาติ อิสราเอล � 21 เขาทัง้ หลาย
จึง ตอบท่านว่า “พวกเราหาได้ รบ
ั จดหมายจากแคว้น ยู เดีย กล่าวถึง ท่าน
16
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หรือหามีพวกพี่น้องผู้หน่งึ ผู้ใดมารายงานหรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่ 22 แต่
ข้าพเจ้าทัง้ หลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะ
พวกข้าพเจ้าทราบว่า พวกที่ถือลัทธินี้ ก็ถูกติเตียนทุกแห่ง� 23 เมื่อเขานั ด
วัน พบกั บท ่าน คนเป็ นอ ัน มากก็ พากัน มาหายัง ที่ อาศัย ของท่าน ท่านจึง
กล่าวแก่ เขาตัง้ แต่ เช้า จนเย็น เป็น พยานถึง อาณาจักรของพระเจ้า และ
ชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซู โดยใช้ข้อความจากพระราชบัญญัติของ
โมเสส และจากคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ 24 คํา ที่ ท่านกล่าวนั ้น บางคนก็
เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ
เมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถม
ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย โดยอิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ถูกต้องดีแล้ว 26 ว่า ‘จงไปหาชนชาตินี้ และกล่าวว่า พวก
เจ้าจะได้ยินก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต 27 เพราะว่า
จิตใจของชนชาติ นี้ ก็ เฉื่ อยชา หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่า เขาจะ
เห็น ด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหู ของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของ
เขา และจะหันกลับมา และเราจะรักษาเขาให้หาย� 28 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้
หลายจงรูว่้ า ความรอดของพระเจ้าได้ไปถึงคนต่างชาติแล้ว และเขาจะฟั
งด้วย� 29 เมื่อเปาโลได้กล่าวคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว พวกยิวกได้
็ จากไป และ
ได้ เถียงกันเป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึงได้ อาศัยอยู่ครบสองปี ในบ้านที่ ท่าน
เช่า และได้ ต้อนรับ คนทัง้ ปวงที่มาหาท่าน 31 ทัง้ ประกาศอาณาจักรของ
พระเจ้า และสัง่ สอนเรือ
่ งพระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้า ไม่มีผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดขัด
ขวาง
25 และเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไป
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดั บดังต่อไปนี้ 1 และ 2 เธสะ
โลนิ กา 1 และ 2 โครินธ์ กาลาเทีย โรม ฟีเลโมน โคโลสี เอเฟซัส ฟีลิปปี 1
ทิ โมธี ทิตัสและ 2 ทิ โมธี (เปาโลอาจเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู ด้วย แม้หน
ังสือเล่มนน
ั ้ ไม่ได้ บอกชื่อของผู้เขียนก็ตาม) แต่ในพระคัมภีรใหม่
์
หนังสือ
เหล่านี้ ไม่ได้เรียงตามลําดับนี้
เปาโลเกิด ที่ เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุ กี� ท่านได้ เรียนศาสนาศาสตร์
จากอาจารย์ กามาลิ เอลที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อ สเทเฟนถู กห ิ นขว้างจน
ตายเปาโลได้ อยู่ ที่ นั ่น ด้วย เปาโลรับ เชื่อ ขณะที่ ท่านกําลัง เดิน ทางไปยัง
เมืองดามัสกัส ท่านได้อยู่ที่ประเทศอาระเบียเป็นเวลา 3 ปี ท่านทํางานที่
เมืองทาร์ซัส และได้ กลายเป็ นม ิช ชัน นารีที่ ยิง่ ใหญ่ ในการประกาศแก่ คน
ต่าง ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจากชาวกรีก (เป็นพวก
แสวงหาความรู �
้ และ เป็นชนชาติโรมัน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเปาโล
ไว้พร้อมสําหรับงานใหญ่ และการทุกข์ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโครินธ์ (ปีค�ศ� 57-58) ท่านได้เข
ียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโรมันและส่งคําคํานั บมาจากอาควิลลาและ
ปริสส ิลลา ซึ่ง เปาโลเคยทํา เต็นท์ ด้วยกั นก ับ เขา (รม 16:3-5; กจ 18:3)
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้หลังจากที่ท่านได้รบ
ั เงินถวายจากชาวโครินธ์
ซึ่ง ส่ง ไปถึง วิสุทธิชนที่ ยากจนที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (1 คร 16:1-3) และขณะ
ที่ ท่านกําลัง จะส่ง เงิน ถวายนี้ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม (รม 15:25-27) ผู้ ส่ง
จดหมายฉบั บน ี้ อาจจะเป็น ฟอยเบซึ่ง มาจากเคนเครีย ที่ อยู่ ใกล้ เมืองโค
ริน ธ์ เปาโลมี แผนการที่ จะเดิน ทางไปกรุ ง โรม (ซึ่ง สมัย นั ้ นม ี ประชาชน
ประมาณ 800,000 คน) และเห็ นว ่า ท่านได้ คํานั บ พวกคริสเตียนหลายๆ
คนโดยได้ เอ ่ย ชื่อ เป็น รายบุคคล แต่ ให้สังเกตว่าเปาโลไม่ ได้ คํา นั บ เปโตร
ในบทที่ 16 เพราะว่าเปโตรไม่เคยไปกรุ งโรม
หน ังสือ โรม เป็น หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ใน พระ คัมภีร ์ ใหม่ ที่ เน้ น ถึง คํา สอน
หลั กค ือ ความบาป ความรอดโดยพระคุ ณ ความชอบธรรม ความรอด
เป็น นิ ตย์ และความมัน
่ ใจในความรอด บทที่ 12-15 พู ดถึง หน้าที่ ของ
คริสเตียน และในบทที่ 16 เปาโลคํานั บพวกคริสเตียนที่กรุ งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค
รสาวก และได้ ถู กแยกตัง้ ไว้สําหรับ ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า 2 (คือ ข่าว
ประเสริฐ ที่ พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้ ล่วงหน้า โดยพวกศาสดาพยากรณ์
1
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ของพระองค์ ในพระคัมภีร อ
์ น
ั บริสุทธิ์� 3 เก ี่ย วกับ พระบุตรของพระองค์
คือ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ บังเกิด ในเชื้อ สายของดา
วิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความบริสุทธิ์ นั้น บ่ง ไว้ด้วย
ฤทธานุ ภาพ คือ โดยการเป็น ขึ้น มาจากความตายว่า เป็น พระบุตรของ
พระเจ้า 5 โดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รบ
ั พระคุณและหน้าที่เป็นอ
ัค รสาวก เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ ให้ ชนชาติ ต่างๆเชื่อ ฟัง ตาม
ความเชื่อ นั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่ พระเจ้า ทรงเรียกให้ เป็น คนของพระ
เยซู คริสต์ ด้วย 7 เรียน บรรดาท่านที่ อยู่ ในกรุ ง โรม ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก
และทรงเรียกให้เป็ นวิสุทธิชน ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้า
พระบิดาของเราทัง้ หลาย และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับพวก
ท่านเถิด 8 ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดย
ทาง พระ เยซู คริสต์ เหตุ ด้วย ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ว่า ความ เชื่อ ของ พวก
ท่าน เลื่อง ลือ ไป ทัว่ โลก 9 เพราะ พระเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ด้วย ชีวต
ิ
จิตใจของข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐแห่งพระบุตรของพระองค์นั ้น ทรงเป็น
พยานของข้าพเจ้า ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้า เอ่ย ถึง ท่านทัง้
หลายเสมอไม่ ว่างเว้น 10 ข้าพเจ้า ทูล ขอว่า ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า
แล้ว ให้ ข้าพเจ้า ได้ มี โอกาสไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย โดยอย่างหนึ่ ง อย่างใด
ในที่สุด นี้ 11 เพราะข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะได้ พบท่านทัง้ หลาย เพื่อ จะได้
นํา ของประทานฝ่ายจิต วิญญาณมาให้ แก่ ท่านบ้าง เพื่อ เสริม กําลัง ท่าน
ทัง้ หลาย 12 คือเพื่อข้าพเจ้าและท่านทัง้ หลายจะได้หนุนใจซึ่งกันและกัน
โดยความเชื่อ ของเราทัง้ สองฝ่าย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า อยาก
ให้ ท่านทัง้ หลายทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้ หลายครัง้ แล้ วว ่า จะมาหา
ท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ เก ็บ เกี่ยวผลในหมู่ พวกท่านด้วย เช่น เดียวกับ ใน
หมู่ชนชาติอื่นๆ (แต่จนบัดนี้ ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู�
่ 14 ข้าพเจ้าเป็นหนี้ ทัง้
พวกกรีก และพวกชาวป่า ด้วย เป็น หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลา
ด้วย 15 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เต็มใจพร้อมที่ จะประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่าน
ทัง้ หลายที่ อยู่ในกรุ งโรมด้วย 16 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรือ
่ ง
ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ เพราะว่า ข่าวประเสริฐ นั ้น เป็น ฤทธิเ์ ดชของ
พระเจ้า เพื่อ ให้ ทุ กคนที่ เชื่อ ได้ รับ ความรอด พวกยิ วก ่อน และพวกกรี
กด ้วย 17 เพราะว่า ในข่าวประเสริฐ นั ้น ความชอบธรรมของพระเจ้า ก็ ได้
แสดงออก โดยเริม
็
่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แล้
่ ต้นกความเชื
วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ�
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด
เพราะว่า พระเจ้า ทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์ จากสวรรค์ ต่อ
ความ อธรรม และ ความ ไม่ ชอบ ธรรม ทัง้ มวล ของ มนุษย์ ที่ เอา ความ ไม่
ชอบธรรมนั ้นขัดขวางความจริง
18
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จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่
เหตุ ว่า เท่า ที่ จะรู จ
้ ัก พระเจ้า ได้ ก็ แจ ้ งอยู่ กับ ใจเขาทัง้ หลาย เพราะ
ว่าพระเจ้าได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ เขาแล้ว 20 ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลกมาแล้ว
สภาพที่ ไม่ ปรากฏของพระองค์ นั ้น คือ ฤทธานุ ภาพอัน นิ รัน ดร์และเทว
สภาพ ของ พระเจ้า ก็ได้ ปรากฏ ชัด ใน สรรพ สิง่ ที่ พระองค์ ได้ ทรง สร้าง
ฉะนั ้น เขาทัง้ หลายจึง ไม่ มี ข้อ แก้ตัว เลย 21 เพราะถึง แม้วา่ เขาทัง้ หลาย
ได้รูจั
้ กพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับทท
ี่ รง
เป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ไม่เป็นสาระ
และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป
19

ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และ
เขาได้ เอาสง่า ราศี ของพระเจ้า ผู้ เป็น อมตะ มาแลกกับ รู ป มนุษย์ ที่ ต้อง
ตายหรือรู ปนก รู ปสัตว์สี่เท้า และรู ปสัตว์เลื้อยคลาน
22 เขาอ้างตัวว่าเป็ นคนมีปั ญญา

พระเจ้า ทรงมอบมนุษย์ไว้กับ ความบาป การนั บถือ รู ป เคารพ รัก ร่วม
เพศ และความเลวทราม
24 เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้า จึง ทรงปล่อยเขาให้ ประพฤติ อุ ลามกตามราคะ
ตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทําสิง่ ซึ่งน่าอัปยศทางกายต่อกัน 25 เขาได้
เปล ี่ยนความจริงของพระเจ้า ให้เป็น ความเท็จ และได้ นม ัส การและปรน
นิ บั ติ สิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ ผู้ ทรงสร้าง ผู้ สมจะได้ รบ
ั
26
ความสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ เอเมน เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงปล่อยให้
เขามี ราคะตัณหาอัน น่า อัปยศ แม้แต่ พวกผู้ หญิง ของเขาก็ เปล ี่ยนจาก
การสัมพันธ์ ตามธรรมชาติ ให้ ผิด ธรรมชาติ ไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็ เลิก การ
สัมพันธ์ กับ ผู้ หญิง ให้ ถู กตามธรรมชาติ เช่น กัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่ง
ราคะตัณหาที่ มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิ จอันชัว่ ช้าอย่าง
น่า ละอาย เขาจึง ได้ รบ
ั ผลกรรมอัน สมควรแก่ ความผิด ของเขา 28 และ
เพราะเขาไม่ เห ็น ชอบที่ จะรู จ
้ ัก พระเจ้า พระเจ้า จึง ทรงปล่อยให้ เขามี ใจ
เลวทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม 29 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการ
อธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่ ร้าย ความโลภ ความมุ่ง ร้าย เต็ม ไป
ด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การคิด ร้าย
พูดนิ นทา 30 ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริทํา
ชัว่ อย่างใหม่ ไม่ เชื่อ ฟั งบ ิ ดามารดา 31 อปัญญา ไม่ รักษาคํา สัญญา ไม่มี
ความรักก ัน ไม่ ยอมคืนดี กัน ปราศจากความเมตตา 32 แม้ เขาจะรู ้การ
พิพากษาของพระเจ้า ที่ ว่า คนทัง้ ปวงที่ ประพฤติ เช่น นั ้น สมควรจะตาย
เขาก็ ไม่ เพียงประพฤติ เท่านั ้น แต่ ยัง เห็นดี กับ คนอื่ นที ่ ประพฤติ เช่น นั ้น
ด้วย

2
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เหตุ ฉะนั ้น โอ มนุษย์ เอ๋ย ไม่ ว่า ท่านจะเป็น ใคร เมื่อ ท่านกล่าวโทษ
ผู้ อ่น
ื นั ้น ท่านไม่ มี ข้อ แก้ตัว เลย เพราะเมื่อ ท่านกล่าวโทษผู้ อื่น ท่านก็
ได้ กล ่าวโทษตัว เองด้วย เพราะว่า ท่านที่ กล ่าวโทษเขาก็ ยงั ประพฤติ อยู่
อย่าง เดียว กับ เขา 2 แต่ เรา รู ้ แน่ว ่า การ ที่ พระเจ้า ทรง พิพากษา ลงโทษ
คนที่ ประพฤติ เช่น นั ้ นก ็ เป็น ตามความจริง 3 โอ มนุษย์ เอ๋ย ท่านที่ กล ่าว
โทษคนที่ประพฤติเช่นนั ้น และท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขา ท่าน
คิด หรือ ว่า ท่านจะพ้น จากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้า ได้ 4 หรือ ว่า
ท่านประมาทพระกรุ ณาคุณอันอุดมและความอดกลัน
้ พระทัย และความ
อดทนของพระองค์ ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า พระกรุ ณาคุณ ของพระเจ้า นั ้ นม ุ่ง ที่
จะชักนําท่านให้กลับใจใหม่ 5 แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ
ท่านจึง สํ่า สมพระพิโรธให้ แก่ ตัว เองในวัน แห่ง พระพิโรธนั ้น ซึ่ง พระเจ้า
จะทรงสําแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์
1

ผู้ที่รักความชอบธรรม
พระองค์ จะทรงประทานแก่ ทุ กคนตามควรแก่ การกระทํา ของเขา
7 สําหรับ คนที่ พากเพียรทําความดี แสวงหาสง่า ราศี เกียรติ และความ
เป็น อมตะนั ้น พระองค์ จะประทานชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ให้ 8 แต่ พระองค์ จะทรง
พระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่ คนที ่ มัก ยกตนข่ มท ่านและไม่ เชื่อ ฟัง
ความจริง แต่เชื่อฟังความอธรรม 9 ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่จิตใจทุก
คนที่ประพฤติชัว่ แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย 10 แต่สง่าราศี
เกียรติ และสันติสุข จะเกิ ดม ี แก่ ทุ กคนที่ ประพฤติ ดี แก่ พวกยิวก ่อนและ
แก่ พวกต่างชาติ ด้วย 11 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใดเลย
12 เพราะคนทัง
้ หลายที่ไม่มีพระราชบัญญัติและทําบาปจะต้องพินาศโดย
ไม่ อา้ งพระราชบัญญั ติ และคนทัง้ หลายที่ มี พระราชบัญญัติ และทําบาป
ก็จะต้องถูกพิพากษาตามพระราชบัญญัติ 13 (เพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟัง
พระราชบัญญั ติ เท่านั ้น หาใช่ ผู้ ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ไม่
แต่คนที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติต่างหากเป็นผู้ชอบธรรม 14 เพราะ
เมื่อ ชนต่างชาติ ซ่ึง ไม่ มี พระราชบัญญัติ ได้ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ
โดยปกติวิสัย คนเหล่านี้ แม้ไม่มีพระราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญญัติแก่
ตัวเอง 15 คือแสดงให้เห็นการกระทําที่เป็นตามพระราชบัญญัตินั ้นมีจารึ
กอยูใ่ นจิตใจของเขา และใจสํานึ กผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความ
คิด ขัด แย้ง ต่างๆของเขานั ้น แหละ จะกล่าวโทษตัว หรือ อาจจะแก้ตัว ให้
เขา) 16 ในวันที ่ พระเจ้า จะทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซู
คริสต์ ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น
6

พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก

17 ดูเถิด ท่านเรียกตัวเองว่า ยิว และพึ่งพระราชบัญญัติและยกพระเจ้า

ขึ้น อวด

18

และ ว่า ท่าน รู จ
้ ัก พระทัย ของ พระองค์ และ เห็น ชอบ ใน สิง่ ที่
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ประเสริฐ เพราะว่า ท่านได้ เรียนรู ้ในพระราชบัญญั ติ 19 และท่านมัน
่ ใจ
ว่า ท่านเป็น ผู้ จูง คนตาบอด เป็น ความสว่างให้ แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ใน
ความมืด 20 เป็นผู้สอนคนโง่ เป็นครูของเด็ก เพราะท่านมีแบบอย่างของ
ความรู แ
้ ละความจริง ในพระราชบัญญั ติ นั ้น 21 ฉะนั ้น ท่านซึ่ง เป็น ผู้ สอน
คนอื่น จะไม่ สอนตัว เองหรือ เมื่อ ท่านเทศนาว่า ไม่ ควรลัก ทรัพย์ ตั วท ่าน
เองลัก หรือ เปล่า 22 ท่านผู้ ที่ สอนว่า ไม่ ควรล่วงประเวณี ตั วท ่านเองล่วง
ประเวณี หรือ เปล่า ท่านผู้ รงั เกียจรู ป เคารพ ตั วท ่านเองปล้ นว ิ หารหรือ
เปล่า 23 ท่านผู้ โอ้ อวดในพระราชบัญญั ติ ตั วท ่านเองยัง ลบหลู่ พระเจ้า
ด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติหรือเปล่า 24 เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘คน
ต่างชาติพูดหมิน
่ ประมาทต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่านทัง้ หลาย�
25 ถ้า ท่านรักษาพระราชบัญญั ติ พิธ ี เข ้าสุ หน ั ตก ็ เป็ น ประโยชน์ จริง แต่
ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญัติ การที่ท่านเข้าสุ หนัตนันก
้ ็เหมือนกับว่าไม่
26
ได้ เข ้า เลย เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ที่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต ยัง รักษาความชอบธรรม
แห่ง พระราชบัญญั ติ แล้ว การที่ เขาไม่ ได้ เข ้าสุ หน ั ตน ัน
้ จะถือ เหมือนกับ
27
ว่า เขาได้ เข ้าสุ หน ัต แล้ว ไม่ ใช่ หรือ และคนทัง้ หลายที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง
เป็นตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ได้ทําตามพระราชบัญญัติ เขาจะปรับโทษ
ท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุ หนัตแล้ว แต่ยังละเมิดพระ
ราชบัญญั ติ นั ้น 28 เพราะว่า ยิว แท้ มิใช่ คนที ่ เป็น ยิว แต่ ภายนอกเท่านั ้น
และการเข้า สุ หน ัต แท้ ก็ ไม่ใช่ การเข้า สุ หน ัต ซึ่ง ปรากฏที่ เนื้ อ หนั ง เท่านั ้น
29 คนที ่ เป็ น ยิว แท้ คือ คน ที่ เป็ น ยิว ภายใน และ การ เข้า สุ หน ัต แท้ นั ้น
เป็นเรือ
่ งของจิตใจตามจิตวิญญาณ มิใช่ตามตัวบทบัญญัติ คนอย่างนั ้น
พระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
ถ้า เช่น นั ้น พวกยิว จะได้ เปรียบคนอื่น อย่างไร และการเข้า สุ หน ั ตน
ั ้ จะมี ประโยชน์ อะไร 2 มี ประโยชน์ มากในทุก สถาน เป็น ต้ นว ่า พวกยิว
น
ได้ เป็น ผู้รบ
ั มอบ ให้ รักษา พระ ดํารัส ของ พระเจ้า 3 ถึ งม ี บาง คน ไม่ เชื่อ
ความไม่ เชื่อ ของเขานั ้น จะทําให้ ความสัตย์ ซื่อ ของพระเจ้า ไร้ ประโยชน์
หรือ 4 ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ถึง แม้ ทุ กคนจะพู ดม ุ สาก
็ ขอให้ พระเจ้า ทรงสัตย์ จร ิง เถิด ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพื่อ พระองค์
จะ ได้ ปรากฏ ว่า ทรง เป็น ผู้ สัตย์ ซื่อ ใน พระ ดํารัส ทัง้ หลาย ของ พระองค์
และ ทรง มี ชัย เมื่อ เขา วินิจฉั ย พระองค์� 5 แต่ ถ้า ความ อธรรม ของ เรา
เป็น เหตุ ให้ เห ็น ความ ชอบ ธรรม ของ พระเจ้า เรา จะ ว่า อย่างไร จะ ว่า
พระเจ้า ทรงลงอาญาโดยไม่ ยุติ ธรรมอย่างนั ้น หรือ (ข้าพเจ้า พู ดอย ่า งม
นุษย์� 6 พระเจ้า ไม่ ทรง โปรด ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะ ถ้า เป็น เช่น นั ้น
1
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แล้ว พระเจ้า จะ ทรง พิพากษา โลก ได้ อย่างไร 7 เพราะ ถ้า ความ จริง ของ
พระเจ้า ปรากฏ มาก ยิง่ ขึ้น เพราะ เหตุ ความ อสัตย์ ของ ข้าพเจ้า เป็ นที ่ ให้
เก ิด เกียรติยศแด่ พระองค์ แล้ว ทําไมเขาจึง ยัง ลงโทษข้าพเจ้า ว่า เป็น คน
บาป 8 และทําไมเราจึงไม่ทําความชัว่ เพื่อความดีจะได้เกิดขึ้น (ตามที่เรา
ได้ ถู กกล่า วร้ายและตามที่ บางคนยืน ยั นว ่า เราได้ กล ่า วอย่างนั ้น� พระ
อาชญาของคนเช่นนั ้นก็ยุติธรรมแล้ว
ทุกคนเป็นคนบาป

ถ้า เช่น นั ้น จะเป็น อย่างไร พวกเราจะได้ เปรียบกว่า พวกเขาหรือ เปล
่า เลย เพราะเราได้ ชี้ แจงให้เห ็น แล้ วว ่า ทัง้ พวกยิว และพวกต่างชาติ ต่าง
ก็ อยู่ ใต้ อํานาจของบาปทุก คน 10 ตามที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘ไม่มี ผู้ ใดเป็น
คนชอบธรรมสัก คนเดียว ไม่มี เลย 11 ไม่มี คนที ่ เข้าใจ ไม่มี คนที ่ แสวงหา
พระเจ้า 12 เขาทุกคนหลงทางไปหมด เขาทัง้ ปวงเป็นคนไร้ค่าเหมือนกัน
ทัง้ สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย 13 ลํา คอของเขาคือ หลุม ฝัง ศพ
ที่ เปิ ดอย ู่ เขาใช้ ลิน
้ ของเขาในการล่อลวง ภายใต้ ริม ฝีปากของเขามี พิษ
14
ของงู ร้าย ปากของเขาเต็ มด ้วยคํา แช่ งด ่า และคํา ขมขื่น 15 เท ้า ของ
เขาว่องไวในการทําให้นองเลือด 16 ในทางเดินของเขามีความพินาศและ
ความทุกข์ 17 และเขาไม่ รู จั
้ ก ทางแห่ง สันติ สุข 18 ในแววตาของเขาไม่ มี
19
ความเกรงกลัวพระเจ้า� บัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่าพระราชบัญญัติทุกข้อที่ ได้
กล่าวนั ้น ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั ้นทีอยู
่ ใต้
่ พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุก
คน และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกมีความผิดจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
20 เพราะ ฉะนั ้น จึง ไม่ มี เนื้ อ หนั ง คน หนึ่ ง คน ใด เป็ น ผู้ ชอบ ธรรม ใน สาย
พระเนตรของพระเจ้าได้โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่า
โดยพระราชบัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาปได้
9

ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
แต่ บัดนี้ ได้ ปรากฏแล้ วว ่า ความชอบธรรมของพระเจ้า นั ้น ปรากฏ
นอกเหนื อ พระราชบัญญั ติ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ กับ พวกศาสดาพยากรณ์
เป็นพยานอยู่
21

พระราชบัญญัติมัน
่ คงยิง่ ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์

22 คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระ

เยซูคริสต์สําหรับทุกคนและแก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทัง้ หลายไม่ต่าง
กัน 23 เหตุ ว่า ทุก คนทําบาป และเสื่อมจากสง่า ราศี ของพระเจ้า 24 แต่
พระเจ้าทรงพระกรุ ณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระ
เยซู คริสต์ ทรงไถ่ เราให้ พ้น บาปแล้ว 25 พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระเยซู ไว้ ให้
เป็ นที ่ ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อ ในพระโลหิต ของพระองค์ เพื่อ
สําแดงให้ เห ็น ความชอบธรรมของพระองค์ ในการที่ พระเจ้า ได้ ทรงอด
กลัน
้ พระทัย และทรงยกบาปที่ ได้ ทํา ไปแล้ วน น
ั ้ 26 และเพื่อ จะสําแดง
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ความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ วา่ พระองค์ทรงเป็นผูชอบธรรม
้
27
และทรงโปรดให้ ผู้ ที่ เชื่อ ในพระเยซู เป็น ผู้ ชอบธรรมด้วย เมื่อ เป็น เช่น
นั ้น แล้ว เราจะเอาอะไรมาอวด ก็ หมดหนทาง จะอ้างหลัก อะไรว่า หมด
หนทาง อ้างหลัก การประพฤติ หรือ ไม่ใช่ แต่ ต้องอ้างหลัก ของความเชื่อ
28 เหตุฉะนั ้นเราทัง
้ หลายสรุ ปได้ว่า คนหนึ่ งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้
ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนื อการประพฤติตามพระราชบัญญัติ 29 หรือ
ว่า พระเจ้า นั ้น ทรง เป็น พระเจ้า ของ ยิว พวก เดียว เท่านั ้น หรือ พระองค์
ไม่ ทรงเป็น พระเจ้า ของชนต่างชาติ ด้วยหรือ ถู กแล้ว พระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้า ของชนต่างชาติ ด้วย 30 เพราะว่า พระเจ้า เป็น พระเจ้า องค์ เดียว
และพระองค์ จะทรงโปรดให้ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต เป็น คนชอบธรรมโดยความ
เชื่อ และจะทรงโปรดให้ คนที ่ ไม่ ได้ เข ้าสุ หน ัต เป็น คนชอบธรรมก็ เพราะ
ความเชื่ อด ุ จกัน 31 ถ้า เช่น นั ้น เราลบล้างพระราชบัญญั ติด ้วยความเชื่อ
หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เรากลับ สนั บสนุน พระราช
บัญญัติเสียอีก

4

อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง
เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์ อะไรตาม
เนื้ อหนั งเล่า
1 ถ้าเช่นนั ้น

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
เพราะถ้า อับ ราฮัม เป็น ผู้ ชอบธรรมโดยการกระทํา ท่านก็ มี ทางที่ จะ
อวดได้ แต่ มิใช่จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 3 ด้วยว่า พระคัมภีร ว์ า่ อย่างไร
ก็ว่า ‘อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรม
แก่ ท่าน � 4 ดัง นั ้น คนที่ อาศัย การกระทํา ก็ ไม่ ถือว่า บําเหน็ จ ที่ ได้ นั ้น เป็น
เพราะพระคุ ณ แต่ ถือว่า บํา เหน็ จน ัน
้ เป็น ค่าแรงของงานที่ ได้ ทํา 5 ส่วน
คนที่มิได้อาศัยการกระทํา แต่ได้เชื่อในพระองค์ ผูทรงโปรดให้
้
คนอธรรม
เป็นคนชอบธรรมได้ ความเชื่อของคนนั ้นต้องนั บว่าเป็นความชอบธรรม
6 ดัง ที่ ดาว ิด ได้ กล ่าวถึง ความสุ ข ของคนที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้เป็ น คน
ชอบธรรม โดยมิ ได้ อาศัย การกระทํา 7 ว่า ‘คนทัง้ หลายซึ่ง พระเจ้า ทรง
โปรดยกความชัว่ ช้า ของเขาแล้ว และพระเจ้า ทรงกลบเกลื่อนบาปของ
เขาแล้ วก ็ เป็นสุข 8 บุ คคลที่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มิ ได้ ทรงถือ โทษบาปของ
เขาก็เป็นสุข�
2

ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
ถ้า เช่น นั ้น ความสุ ขม ี แก่ คนที ่ เข ้าสุ หน ัต พวกเดียวหรือ หรือ ว่า มี แก่
พวกที่ มิได้ เข ้าสุ หน ั ตด ้วย เพราะเรากล่าวว่า “เพราะความเชื่อ นั ้น เอง
ทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรม� 10 แต่พระเจ้าทรงถืออย่างไร เมื่อ
ท่านเข้า สุ หน ัต แล้ว หรือ หรือ เมื่อ ยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต มิใช่ เมื่อ ท่านเข้า สุ
หน ัต แล้ว แต่ เมื่อ ท่านยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต 11 และท่านได้ เข ้าสุ หน ัต เป็น
9

หนั งสือโรม 4:12

279

หนั งสือโรม 4:25

เครือ
่ งหมายสําคัญ เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่
ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทัง้
ปวงที่ เชื่อ ทัง้ ที่ เมื่อ เขายัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต เพื่อ จะถือว่า เป็น ผู้ ชอบธรรม
ด้วย 12 และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั ้นที่เข้าสุหนั ต ที่มิได้เพียง
แต่ เข ้าสุ หน ัต เท่านั ้น แต่ มี ความเชื่อ ตามแบบของอับ ราฮัม บิดาของเรา
ทัง้ หลาย ซึ่งท่านมีอยูเมื
่ ่ อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต
เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ
เพราะว่า พระสัญญาที่ ประทานแก่ อบ
ั ราฮัม และผู้ สืบ เชื้อ สายของ
ท่าน ที่ว่าจะได้ทัง้ พิภพเป็นมรดกนั ้นไม่ได้มีมาโดยพระราชบัญญัติ แต่มี
มาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อ 14 เพราะถ้าเขาเหล่านั ้นที่ถือ
ตามพระราชบัญญั ติ จะเป็น ทายาท ความเชื่ อก ็ ไม่มี ประโยชน์ อะไร และ
พระสัญญาก็ เป็ นอ ัน ไร้ประโยชน์ 15 เพราะพระราชบัญญั ติ นั ้น กระทํา ให้
ทรงพระพิโรธ แต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติ ที่นั ่นกไม่
็ มการละเมิ
ี
ดพระราช
บัญญัติ 16 ด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั ้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพื่อ
จะได้เป็นตามพระคุณ เพื่อพระสัญญานั ้นจะเป็นที่แน่ ใจแก่ผู้สืบเชื้อสาย
ของท่านทุก คน มิใช่ แก่ ผู้ สืบ เชื้อ สายที่ ถือ พระราชบัญญั ติ พวกเดียว แต่
แก่ คนที ่ มี ความเชื่อ เช่น เดียวกับ อับ ราฮัม ผู้ เป็น บิดาของพวกเราทุก คน
17 (ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘เราได้ให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
�) ต่อ พระพักตร์พระองค์ ที่ ท่านเชื่อ คือ พระเจ้า ผู้ทรงให้ คนที ่ ตายแล้ว
ฟื้ นชีวต
ิ ขึ้น มา และทรงเรียกสิง่ ของที่ ยั งม ิ ได้ เป็น ให้ เป็น ขึ้น 18 ฝ่ายอับ
ราฮั มน ัน
้ เมื่อ ไม่ มี หวัง ซึ่ง เป็ นที ่ น่า ไว้ใจก็ ยงั ได้ เชื่อ ไว้ใจ มี ความหวัง ว่า จะ
ได้ เป็น บิดาของประชาชาติ มากมาย ตามคํา ที่ ได้ ตรัส ไว้แล ้ วว ่า ‘เชื้อ สาย
ของเจ้า จะเป็น เช่น นั ้น� 19 และความเชื่อ ของท่านมิ ได้ หย่อนถอยลง ถึง
แม้อายุของท่านได้ประมาณร้อยปีแล้ว ท่านก็มิได้คิดว่าร่างกายของท่าน
เปรียบเหมือนตายแล้ว และมิได้คิดว่าครรภ์นางซาราห์เป็นหมัน 20 ท่าน
มิ ได้ หวัน
่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ ท่านมี ความเชื่ อม ัน
่
21
คงยิง่ ขึ้น จึง ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า ท่านเชื่ อม ั ่นว ่า พระองค์ ทรง
ฤทธิส
์ ามารถกระทําให้สําเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ 22 ด้วยเหตุ
นี้ เอง พระเจ้า ทรงถือว่า ความเชื่อ ของท่านเป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน
23 แต่ คําว่า ‘ทรงนั บว่าเป็ นความชอบธรรมแก่ ท่าน� นั ้น มิได้ เขียนไว้สํา
หรับท ่านแต่ ผู้ เดียว 24 แต่ สําหรับ พวกเราด้วย จะทรงถือว่า เราเป็น คน
ชอบธรรม คือเราที่ เชื่อวางใจในพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซู องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเราฟื้ นขึ้น จากความตาย 25 คือ พระองค์ ผู้ ทรงถูก มอบไว้ เพราะ
การละเมิด ของเรา และได้ ทรงฟื้ นขึ้น จากความตายเพื่อ ให้ เราเป็น คน
ชอบธรรม
13

5

พระพรแห่งความชอบธรรม
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เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น คนชอบธรรมเพราะความเชื่อ แล้ว เราจึ งม ี
สันติ สุข กับ พระเจ้า ทางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 2 โดย
ทางพระองค์ เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยูโ่ ดยความเชื่อ และเรา
ชื่นชมยินดีในความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้า 3 ยิง่ กว่า
นั ้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารูว้ า่ ความทุกข์ยากนั ้น
ทําให้ เก ิด ความอดทน 4 และความอดทนทําให้ เก ิ ดม ี ประสบการณ์ และ
ประสบการณ์ ทําให้ เก ิ ดม ี ความหวัง ใจ 5 และความหวัง ใจมิ ได้ ทําให้ เก ิด
ความละอาย เพราะเหตุ วา่ ความรัก ของพระเจ้า ได้ หลัง่ ไหลเข้า สู่ จิ ตใจ
ของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทานให้ แก่ เรา
แล้ว 6 ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อช่วย
คนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม 7 ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม แต่
บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ 8 แต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของ
พระองค์ แก่ เราทัง้ หลาย คือ ขณะที่ เรายัง เป็น คนบาปอยู่ นั ้น พระคริสต์
ได้ ทรง สิน
้ พระชนม์ เพื่อ เรา 9 เพราะ เหตุ นั ้น เมื่อ เรา เป็น คน ชอบ ธรรม
แล้ว โดยพระโลหิต ของพระองค์ ยิง่ กว่า นั ้น เราจะพ้น จากพระพิโรธโดย
พระองค์ 10 เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรู เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
โดยที่ พระบุตรของพระองค์ สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เมื่อ เรากลับ คืนดี
แล้ว เราก็ จะรอดโดยพระชนม์ ชี พของพระองค์ แน่ 11 มิใช่ เพียงเท่านั ้น
เราทัง้ หลายยัง ชื่นชมยินดี ในพระเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
1

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์

12 เหตุ ฉะนั ้น เช่น เดีย วกั บท ี่ บาปได้ เข ้า มาในโลกเพราะคนๆเดียว

และ
ความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั ้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์
ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทําบาป 13 (บาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีพระ
ราชบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป 14 อย่างไรก็ตาม
ความตายก็ ได้ ครอบงํา ตลอดมาตัง้ แต่ อาด ัม จนถึง โมเสส แม้ คนที ่ มิได้
ทําบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผู้ซึ่งเป็นแบบของผูที
้ ่จะเสด็จ
15
มาภายหลัง แต่ ของประทานแห่ง พระคุณ นั ้น หาเป็น เช่น ความละเมิด
นั ้น ไม่ เพราะว่า ถ้า คนเป็ นอ ัน มากต้องตายเพราะการละเมิด ของคนๆ
เดียว มากยิง่ กว่านั ้น พระคุณ ของพระเจ้า และของประทานโดยพระคุณ
ของพระองค์ผู้เดียวนั ้น คือพระเยซู คริสต์ ก็มีบริบูรณ์ แก่คนเป็ นอันมาก
16 และของประทานนั ้ นก ็ ไม่ เหมือนกับ ผลซึ่ง เกิด จากบาปของคนนั ้น คน
เดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการละเมิดเพียงครัง้ เดียว
นั ้น ได้ นําไปสู่ การลงโทษ แต่ ของประทานภายหลังการละเมิดหลายครัง้
นั ้น นํา ไปสู่ ความชอบธรรม 17 เพราะว่า ถ้า โดยการละเมิด ของคนนั ้น คน
เดียว เป็น เหตุ ให้ ความตายครอบงํา อยู่ โดยคนนั ้น คนเดียว มากยิง่ กว่า
นั ้น คนทัง้ หลายที่ รับ พระคุณ อัน ไพบูลย์ และรับ ของประทานแห่ง ความ
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ชอบธรรม ก็ จะดํารงชีวต
ิ และครอบครองโดยพระองค์ ผู้ เดียว คือ พระ
18
เยซู คริสต์) ฉะนั ้น การพิพากษาลงโทษได้ มาถึง คนทัง้ ปวงเพราะการ
ละเมิดของคนๆเดียวฉั นใด ความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียวก็นําของ
ประทานแห่ง พระคุณ มาถึง ทุก คนฉั น นั ้น คือ ความชอบธรรมแห่ง ชีวต
ิ
19 เพราะ ว่า คน เป็ นอ ัน มาก เป็ น คน บาป เพ ราะ คนๆ เดียว ที่ มิได้ เชื่อ ฟัง
ฉั นใด คนเป็ นอันมากก็ เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ ผู้เดียวที่ ได้ ทรง
เชื่อฟังฉั นนั ้น 20 เมื่อมพระราชบั
ี
ญญัติก็ทําให้มีการละเมิดพระราชบัญญั
ติ ปรากฏมากขึ้น แต่ ที่ ใดมี บาปปรากฏมากขึ้น ที่ นั ่นพระคุณก็ จะไพบูลย์
ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อ ว่า บาปได้ ครอบงํา ทําให้ ถึง ซึ่ง ความตายฉั นใด พระคุณ ก็
ครอบงําด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉั นนั ้น

6
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ถ้า เช่น นั ้น แล้ว เราจะว่า อย่างไร ควรเราจะอยู่ ในบาปต่อ ไปเพื่อ ให้
พระคุณ มี มากยิง่ ขึ้น หรือ 2 ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย พวก
เราที่ ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่รู หรื
้ อว่า
เราทัง้ หลายที่ ได้ รับ บัพ ติศ มาเข้า ในพระเยซู คริสต์ ก็ได้ รับ บัพ ติศ มานั ้น
เข้าในความตายของพระองค์ 4 เหตุ ฉะนั ้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์ แล
้ว โดยการรับ บัพ ติศ มาเข้า ส่วนในความตายนั ้น เหมือ นกั บท ี่ พระคริสต์
ได้ ทรงถูก ชุบ ให้เป็น ขึ้น มาจากความตาย โดยเดชพระรัศมี ของพระบิดา
อย่างไร เราก็ จะได้ ดําเนิ น ตามชีวต
ิ ใหม่ ด้วยอย่างนั ้น 5 เพราะว่า ถ้า เรา
เข้า สนิ ท กับ พระองค์ แล ้ว ในการตายอย่างพระองค์ เราก็ จะเป็น ขึ้น มา
อย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทัง้ หลายรู แล
้ ้วว
่า มนุษย์เก่าของเรานั ้นได้ถู กตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั ้นจะ
ถูก ทําลายให้สิ ้นไป เพื่อ เราจะไม่ เป็น ทาสของบาปอีก ต่อ ไป 7 เพราะว่า ผู้
ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป 8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเรา
จะมี ชี วิตอยู่ กับ พระองค์ ด้วย 9 เราทัง้ หลายรู ้อยู่ ว่า พระคริสต์ ที่ ทรงถูก
ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาจากตายแล้ วน ัน
้ จะหาตายอีก ไม่ ความตายหาครอบงํา
10
พระองค์ ต่อ ไปไม่ ด้วยว่า ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตายนั ้น พระองค์ ได้ ทรง
ตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตอยูนั
่ ้น พระองค์ทรงมีชีวิต
เพื่อพระเจ้า
1

ทาสแห่งความชอบธรรม

11 เหมือนกัน เช่น นั ้น แหละ

ท่านทัง้ หลายจงถือว่า ท่านได้ ตายต่อ บาป
และมี ชี วิ ตอยู่ เพื่อ พระเจ้า ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
12 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้ บาปครอบงํา กายที่ ต้องตายของท่าน ซึ่ง ทําให้ ต้อง
เชื่อ ฟัง ตัณหาของกายนั ้น 13 อย่า ยกอวัยวะของท่านให้ แก่ บาป ให้ เป็น
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เครือ
่ งใช้ ในการอธรรม แต่ จงถวายตัว ของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหนึ่ ง
คนที่ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และจงให้ อวัยวะของท่านเป็น เครือ
่ ง
ใช้ ในการชอบธรรมถวายแด่ พระเจ้า 14 เพราะว่า บาปจะมี อาํ นาจเหนื อ
ท่านทัง้ หลายต่อ ไปก็ หามิได้ เพราะว่า ท่านทัง้ หลายมิ ได้ อยู่ ใต้ พระราช
บัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณ 15 ถ้าเช่นนั ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะทําบาป
เพราะมิได้อยูใต้
่ พระราชบัญญัติแต่อยูใต้
่ พระคุณกระนั ้นหรือ ขอพระเจ้า
16
อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ท่านทัง้ หลายไม่ รู ้หรือ ว่า ท่านจะยอมตัว
รับ ใช้ เชื่อ ฟัง คํา ของผู้ ใด ท่านก็ เป็น ทาสของผู้ ที่ ท่านเชื่อ ฟัง นั ้น คือ เป็น
ทาสของบาปซึ่ง นํา ไปสู่ ความตาย หรือ เป็น ทาสของการเชื่อ ฟัง ซึ่ง นํา ไป
สู่ ความ ชอบ ธรรม 17 แต่ จง ขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะ ว่า เมื่ อก ่อน นั ้น
ท่านเป็น ทาสของบาป แต่ บัดนี้ ท่านมี ใจเชื่อ ฟัง หลัก คํา สอนนั ้น ซึ่ง ทรง
มอบไว้แก่ ท่าน 18 เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ ได้ กลายเป็นทาสของ
ความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้า ยกเอาตัวอย่างมนุษย์ มาพูด เพราะเหตุ เนื้ อ
หนั ง ของท่านอ่อนกําลัง เพราะท่านเคยให้ อวัยวะของท่านเป็น ทาสของ
การโสโครกและของความชัว่ ช้า ซ้อนชัว่ ช้า ฉั นใด บัดนี้ ท่านจงให้ อวัยวะ
ของ ท่าน เป็น ทาส ของ ความ ชอบ ธรรม เพื่อ ให้ ถึง ความ บริ สุทธิ ์ ฉั น นั ้น
20 เพราะเมื่อท่านทัง
้ หลายเป็นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบ
ครองท่าน 21 ขณะนั ้น ท่านได้ ผลประโยชน์ อะไรในการเหล่า นั ้น ซึ่ งบ ัด นี้
ท่านทัง้ หลายก็ ละอาย ด้วยว่าที่ สุดท้ายของการเหล่านั ้ นก ็ คือ ความตาย
22 แต่ เดีย
๋ ว นี้ ท่าน ทัง้ หลาย พ้น จาก การ เป็น ทาส ของ บาป และ กลับ มา
เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า แล้ว ผลที่ ท่านได้ ร ับก ็ คือ ความบริสุทธิ ์ และผล
สุดท้ายคือ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ 23 เพราะว่า ค่า จ้างของความบาปคือ ความตาย
แต่ ของประทานของพระเจ้า คือ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา

7
การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
ท่านไม่ รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้า พู ดกับคนที่ รู พระราชบั
้
ญญัติ
แล้ว) ว่า พระราชบัญญั ติ นั ้ นม ี อาํ นาจเหนื อมนุษย์ เฉพาะในขณะที่ ยั งม ี
ชี วิ ตอยู่ เท่านั ้น 2 เพราะว่า ผู้ หญิง ที่ สามี ยั งม ี ชี วิ ตอยู่ นั้น ต้องอยู่ ใต้ พระ
ราชบัญญัติ ว่า ด้วยประเพณี สามี ภรรยา แต่ ถ้า สามี ตาย ผู้ หญิง นั ้ นก ็ พ้น
จากพระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามีภรรยา 3 ฉะนั ้น ถ้าผู้หญิงนั ้นไป
แต่งงานกับ ชายอื่น ในเมื่อ สามียั งม ี ชี วิตอยู่ นางก็ ได้ ชื่อ ว่า เป็น หญิง ล่วง
ประเวณี แต่ ถ้า สามี ตายแล้ว นางก็ พ้น จากพระราชบัญญั ติ นั ้น แม้ นาง
ไปแต่งงานกับชายอื่นก็หาผิดประเวณี ไม่ 4 เช่นนั ้นแหละ พี่น้ องทัง้ หลาย
ของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ ตายจากพระราชบัญญั ติ ทางพระกายของ
พระคริสต์ ด้วย เพื่อ ท่านจะตกเป็น ของผู้ อื่น คือ ของพระองค์ ผู้ ทรงฟื้ น
ขึ้นมาจากความตายแล้ว เพื่อเราทัง้ หลายจะได้ เกิดผลถวายแด่ พระเจ้า
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย
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เพราะว่า เมื่อ เราเคยมี ชี วิต ตามเนื้ อ หนั ง ตัณหาชัว่ ซึ่ง เป็น มาโดยพระ
ราชบัญญัติได้ทําให้อวัยวะของเราเกิดผลนําไปสู่ความตาย 6 แต่บัดนี้ เรา
ได้ พ้นจากพระราชบัญญัติ คือได้ ตายจากพระราชบัญญัติ ที่ ได้ ผูกมัดเรา
ไว้ เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่า
แต่จะดําเนิ นชีวต
ิ ใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
5

พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด

7 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร ว่าพระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอพระเจ้า

อย่า ยอม ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย แต่ ว่า ถ้า มิ ใช่ เพราะ พระ ราช บัญญั ติ แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู ้จัก บาป เพราะว่า ถ้า พระราชบัญญั ติ มิได้ ห้ามว่า “อย่า
โลภ� ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู ้ว่า อะไรคือ ความโลภ 8 แต่ ว่า บาปได้ ถือ เอาพระ
บัญญัตินั ้นเป็นช่อง ทําให้ตัณหาชัวท
่ ุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า เพราะ
ว่า ถ้า ไม่ มี พระราชบัญญัติ บาปก็ ตายเสีย แล้ว 9 เพราะครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า
ดํารงชีวต
ิ อยู่ โดยปราศจากพระราชบัญญั ติ แต่ เมื่ อม ี พระบัญญั ติ บาปก็
กล ับ มี ข้ึ นอ ีก และข้าพเจ้า ก็ ตาย 10 พระบัญญั ติ นั ้น ซึ่ งม ี ข้น
ึ เพื่อ ให้ มี ชว
ิ
ี ต
11
ข้าพเจ้า เห็ นว ่า กลับ เป็น เหตุ ที่ ทําให้ ถึง ความตาย เพราะว่า บาปได้ ถือ
เอาพระบัญญั ติ นั ้น เป็น ช่องทางล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้า ให้
ตายด้วยพระบัญญัติ นั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้นพระราชบัญญัติ จึงเป็นสิง่ บริสุทธิ์
และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี 13 ถ้าเช่นนั ้น สิ่งที่ดีกลับทําให้
ข้าพเจ้า ต้องตายหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย บาปต่าง
หาก คือ บาปซึ่ง อาศัย สิง่ ที่ ดีน ั ้นทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้องตาย เพื่อ จะให้ ปรากฏ
ว่าบาปนั ้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั ้น บาปก็ปรากฏว่าชัว่
ร้ายยิง่ นั ก 14 เพราะเรารู ว้ า่ พระราชบัญญัตินั ้นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณ
แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้ อหนั งถูกขายไว้ให้อยูใต้
่ บาป
การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจการกระทํา ของข้าพเจ้า เอง เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่
ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะทํา แต่ กล ับ ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า เกลียดชัง นั ้น
16 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ทํา สิง
่ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาที่ จะทํา ข้าพเจ้า ก็
ยอมรับ ว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ดี 17 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งม ิ ใช่ ผู้ กระทํา แต่
ว่า บาป ซึ่ง อยู่ ใน ตัว ข้าพเจ้า นั ่นเอง เป็น ผู้ ทํา 18 ด้วย ว่า ข้าพเจ้า รู ้ วา่ ใน
ตัว ข้าพเจ้า (คือ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า� ไม่มี ความดี ประการใดอยู่ เลย
เพราะ ว่า เจตนา ดี ข้าพเจ้า ก็ มี อยู่ แต่ ซึ่ง จะ กระทํา การ ดี นั ้น ข้าพเจ้า หา
ได้ กระทํา ไม่ 19 ด้วยว่าการดี นั ้น ซึ่ง ข้าพเจ้า ปรารถนาทํา ข้าพเจ้า ไม่ ได้
กระทํา แต่การชัว่ ซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทํา ข้าพเจ้ายังทําอยู่ 20 ถ้าแม้
ข้าพเจ้า ยัง ทํา สิง่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาจะทํา ก็ ไม่ใช่ ตัว ข้าพเจ้า เป็น ผู้
กระทํา แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั ่นเองเป็นผู้กระทํา 21 ดังนั ้นข้าพเจ้า
15
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จึง เห็ นว ่า เป็น กฎ อย่าง หนึ่ ง คือ เมื่อ ใด ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ จะ กระทํา ความ ดี
ความชั ่วก ็ ยงั ติ ดอย ู่ ในตัว ข้าพเจ้า 22 เพราะว่า ส่วนลึก ในใจของข้าพเจ้า
นั ้น ข้าพเจ้า ชื่นชมในพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า 23 แต่ ข้าพเจ้า เห็ นม ี
กฎอีก อย่างหนึ่ ง อยู่ ในอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่ง ต่อสู้ กับ กฎแห่ง จิตใจของ
ข้าพเจ้า และชักนําให้ข้าพเจ้าอยูใต้
่ บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยูใ่ นอวัยวะของ
24
ข้าพเจ้า โอ ข้าพเจ้า เป็น คนเข็ญใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก
ร่างกายแห่งความตายนี้ ได้ 25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ฉะนั ้น ทางด้านจิตใจข้าพเจ้า รับ ใช้
พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า แต่ ด้านฝ่ายเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า รับ ใช้ กฎแห่ง
บาป

8

ไม่มีการปรับโทษแก่คนทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์
เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ การปรับ โทษจึง ไม่ มี แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในพระเยซู
คริสต์ ผูไม่
้ ดําเนิ นตามฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ 2 เพราะว่า
กฎของพระวิญญาณแห่งชีวต
ิ ในพระเยซู คริสต์ ได้ ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจาก
กฎแห่งบาปและความตาย 3 เพราะสิง่ ซึ่งพระราชบัญญัติ ทําไม่ได้ เพราะ
เนื้ อ หนั ง ทําให้ ออ
่ นกําลัง ไปนั ้น พระเจ้า ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ มา
ในสภาพเสมือนเนื้ อ หนั ง ที่ บาปและเพื่อ ไถ่ บาป พระองค์ จึง ได้ ทรงปรับ
โทษ บาป ที่ อยู่ ใน เนื้ อ หนั ง 4 เพื่อ ความ ชอบ ธรรม ของ พระ ราช บัญญั ติ
จะได้ สําเร็จ ในพวกเรา ผู้ ไม่ ดําเนิ น ตามฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามฝ่ายพระ
วิญญาณ
1

อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง
คนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของ
เนื้ อ หนั ง แต่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของ
ของพระวิญญาณ 6 ด้วยว่า ซึ่ง ปักใจอยู่ กับ เนื้ อ หนั งก ็ คือ ความตาย และ
ซึ่ง ปักใจอยู่ กับ พระวิญญาณก็ คือ ชีวต
ิ และสันติ สุข 7 เหตุ ว่า ใจซึ่ง ปัก อยู่
กับ เนื้ อ หนั ง นั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู ต่อ พระเจ้า เพราะหาได้ อยู่ ใต้ บังคับ พระราช
บัญญั ติ ของพระเจ้า ไม่ และที่ จร ิง จะอยู่ ใต้ บังคับ พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่
ได้ 8 เพราะ ฉะนั ้น คน ทัง้ หลาย ที่ อยู่ ฝ่าย เนื้ อ หนั ง จะ เป็ นที ่ ชอบ พระทัย
พระเจ้า ก็ หามิได้ 9 ถ้า พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้
หลาย จริงๆ แล้ว ท่าน ก็ มิได้ อยู่ ฝ่าย เนื้ อ หนั ง แต่ อยู่ ฝ่าย พระ วิญญาณ
แต่ ถ้า ผู้ ใดไม่ มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ของพระองค์
10 และถ้าพระคริสต์ อยู่ในท่านทัง
้ หลายแล้ว ร่างกายก็ตายไปเพราะบาป
แต่ จิ ตวิญญาณก็ มี ชี วิต เพราะความชอบธรรม 11 แต่ ถ้า พระวิญญาณ
ของพระองค์ ผูทรงชุ
้
บให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยูใ่ น
5 เพราะว่า
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ท่านทัง้ หลาย พระองค์ผูทรงชุ
้
บให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้
วน น
ั ้ จะทรงกระทํา ให้กายซึ่ง ต้องตายของท่าน เป็น ขึ้น มาใหม่ ด้วย โดย
พระวิญญาณของพระองค์ ซ่ึงทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้ หลาย 12 ท่านพี่น้อง
ทัง้ หลาย เหตุ ฉะนั ้น เราทัง้ หลายเป็น หนี้ แต่ มิใช่ เป็น หนี้ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง ที่
จะดําเนิ นชีวต
ิ ตามเนื้ อหนั ง 13 เพราะว่าถ้าท่านทัง้ หลายดําเนิ นชีวต
ิ ตาม
ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ ถ้า โดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้
ทําลายการของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์

ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงนําพาคนหนึ่ ง คนใด คนเห
ล่านั ้ นก ็ เป็น บุตรของพระเจ้า 15 เหตุ ว่า ท่านไม่ ได้ รั บน ิสัย อย่างทาสซึ่ง
ทําให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รบ
ั พระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่ง
ให้เราทัง้ หลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา� คือพระบิดา 16 พระวิญญาณ
นั ้น เป็น พยานร่วมกับ จิต วิญญาณของเราทัง้ หลายว่า เราทัง้ หลายเป็น
บุตรของพระเจ้า 17 และถ้า เราทัง้ หลายเป็น บุตรแล้ว เราก็ เป็น ทายาท
คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทัง้
หลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั ้น ก็เพื่อเราทัง้ หลายจะได้สง่า
ราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย
14

ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
เพราะ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ความ ทุกข์ ลําบาก แห่ง สมัย ปัจจุบัน นี้ ไม่
สมควรที่ จะเอาไปเปรียบกับ สง่า ราศี ซ่ึง จะเผยในเราทัง้ หลาย 19 ด้วยว่า
สรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างแล้ว มี ความเพียรคอยท่า ปรารถนาให้บุ ตรทัง้ หลาย
ของพระเจ้า ปรากฏ 20 เพราะว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น ต้องเข้า อยู่ ในอํานาจ
ของอนิ จจัง ไม่ใช่ ตามใจชอบของตนเอง แต่ เป็น ไปตามพระองค์ ผู้ ทรง
บันดาลให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังใจ 21 ว่าสรรพสิง่ เหล่านั ้นจะได้ รอด
จากอํานาจแห่งความเปื่ อยเน่า และจะเข้าในเสรีภาพซึ่งมีสง่าราศีแห่งบ
ุตรทัง้ หลายของพระเจ้าด้วย 22 เรารูอยู
้ ว่
่ า บรรดาสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างนั ้น
กําลังครํา่ ครวญและผจญความทุกข์ลําบากเจ็บปวดด้วยกันมาจนทุกวัน
นี้ 23 และไม่ ใช่ สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น แต่ เราทัง้ หลายเองด้วย ผู้ ได้ รับ
ผลแรกของพระวิญญาณ ตัวเราเองก็ยงั ครํา่ ครวญคอยจะเป็นอย่างบุตร
คือที่จะทรงไถ่กายของเราทัง้ หลายไว้ 24 เหตุว่าเราทัง้ หลายรอดได้เพราะ
ความหวัง ใจ แต่ ความหวัง ใจในสิง่ ที่ เราเห็น ได้ หาได้ เป็น ความหวัง ใจไม่
ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิง่ ที่เขาเห็น 25 แต่ถ้าเราทัง้ หลายคอยหวังใจ
ในสิง่ ที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นั ้น
18

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา

26 พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเช่นกัน

เพราะเรา
ไม่รู ว่
้ าเราควรจะอธิษฐานขอสิง่ ใดอย่างไร แต่ พระวิญญาณเองทรงช่วย
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ขอเพื่อเราด้วยความครํา่ ครวญซึ่งเหลือที่จะพูดได้ 27 และพระองค์ ผูทรง
้
ตรวจค้น ใจมนุษย์ ก็ ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่า
พระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ทรง เรี ยก ทรง ประทาน ความ รอด ทรง ให้ เป็น คน ชอบ ธรรม ทรง
ประทานสง่าราศี
28 เรารู ้ ว่า พระเจ้า ทรงร่วมมื อก ับ คนทัง
้ หลายที่รก
ั พระองค์ ให้ เก ิด
ผลอัน ดี ในทุก สิง่ คือ คนทัง้ ปวงที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกตามพระประสงค์
ของพระองค์ 29 เพราะว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ พระองค์ ได้ ทรงทราบอยู่ แล้ว ผู้
นั ้น พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้ ให้ เป็น ตามลักษณะพระฉายแห่ง พระบุตรของ
พระองค์ เพื่อ พระบุตรนั ้น จะได้ เป็น บุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่ น้องเป็ นอ
ัน มาก 30 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
เรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั ้น พระองค์ได้ทรงโปรดให้
เป็น ผู้ ชอบธรรม และผู้ ที่ พระองค์ ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ ชอบธรรม พระองค์
ก็ ทรงโปรดให้ มี สง่า ราศี ด้วย 31 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร ถ้า พระเจ้า
ทรงอยูฝ
่ ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 32 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรของ
พระองค์ เอง แต่ ได้ ทรงโปรดประทานพระบุตรนั ้น เพื่อ เราทัง้ หลาย ถ้า
เช่นนั ้นพระองค์ จะไม่ ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัดให้เราทัง้ หลาย ด้วยกั
นก ับ พระบุตรนั ้น หรือ 33 ใครจะฟ้องคนเหล่านั ้ นที ่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือก
ไว้ พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ ที่ ทําให้เราเป็น คนชอบธรรมแล้ว 34 ใครเล่า จะเป็น
ผู้ ปรับ โทษอีก ก็ คือ พระคริสต์ ผู้ ทรงสิน
้ พระชนม์ แล้ว และยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก
ได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรง
อธิษฐานขอเพื่อเราทัง้ หลายด้วย
ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์
35 แล ้ว ใครจะให้ เราทัง
้ หลายขาดจากความรัก ของพระคริสต์ ได้ เล่า
จะเป็นความยากลําบาก หรือความทุกข์ หรือการข่มเหง หรือการกันดาร
อาหาร หรือ การเปลือยกาย หรือ การถูก โพยภัย หรือ การถูก คมดาบหรือ
36 ตามที่ เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพราะเห็น แก่ พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย
จึง ถูก ประหารวัน ยัง คํ่า และนั บ ว่า เป็น เหมือนแกะสําหรับ จะเอาไปฆ่า�
37 แต่ ว่า ในเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงเหล่า นี้ เรามี ชย
ั เหลือ ล้น โดยพระองค์ ผู้ ได้
ทรงรัก เราทัง้ หลาย 38 เพราะข้าพเจ้า เชื่ อม ั ่นว ่า แม้ ความตาย หรือ ชีวต
ิ
หรือทูตสวรรค์ หรือผูมี
้ บรรดาศักดิ์ หรือฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย หรือสิง่ ซึ่งมอยู
ี ่
ในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งอ
่น
ื ใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนน
ั ้ จะไม่สามารถกระทําให้เราทัง้ หลายขาดจาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ได้
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ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้า พูด ตามความจริง ในพระคริสต์ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ มุสา ใจสํานึ ก
ผิด ชอบ ของ ข้าพเจ้า เป็น พยาน ฝ่าย ข้าพเจ้า โดย พระ วิญญาณ บริ สุทธิ ์
ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มี ความทุกข์ หน ัก และเสียใจเสมอมิ ได้ ขาด 3 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะให้ ข้าพเจ้า เองถูก สาปให้ ตัดขาดจากพระคริสต์
เพราะ เห็น แก่ พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า คือ ญาติ ของ ข้าพเจ้า ตาม เนื้ อ หนั ง
4 พวกเขาเป็ นคนอิสราเอล ได้รับการทรงให้เป็ นบุตรของพระเจ้าและสง่า
ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญัติ และ
การปรนนิ บัติพระเจ้าและพระสัญญาทัง้ หลาย 5 ทัง้ บรรพบุรุษก็เป็นของ
เขาด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของ
เขา พระองค์ผู้ทรงอยู่เหนื อสารพัด ผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพร
เป็นนิ ตย์ เอเมน
1

มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน

แต่ มิใช่ ว่า พระวจนะของพระเจ้า ได้ ไร้ ประโยชน์ ไป เพราะว่า เขาทัง้
หลายที่เกด
ิ มาจากอิสราเอลนั ้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ 7 และ
มิใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่วา่ ‘เขา
จะเรียกเชื้อ สายของเจ้า ทางสายอิ สอัค� 8 คือ ว่า เขาเหล่านั ้ นที ่ เป็น บุตร
ตามเนื้ อ หนั ง จะนั บ เป็น บุตรของพระเจ้า ไม่ ได้ แต่ บุ ตรแห่ง พระสัญญา
นั ้น จึง จะนั บ เป็น เชื้อ สายได้ 9 เพราะพระวจนะแห่ง พระสัญญามี วา่ ดังนี้
‘คราวนี้ เราจะมาและนางซาราห์จะมีบุตรชาย�
6

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
แต่ว่านางเรเบคาห์ก็ได้มีครรภ์กับชายคนหนึ่ งด้วย
คื ออ ิ สอัค บรรพบุรุษ ของเรา 11 (แม้ ก่อนบุตรนั ้น บังเกิด มา และยัง ไม่ ได้
กระทํา ดี หรือ ชัว่ เพื่อ พระดําริของพระเจ้า ในการทรงเลือกนั ้น จะตั ้ งม ัน
่
คงอยู่ ไม่ใช่ ตามการกระทํา แต่ ตามซึ่ง พระองค์ ทรงเรียก) 12 พระองค์
จึง ตรัส แก่ นางนั ้ นว ่า ‘พี่ จะปรนนิ บั ติ น้ อง � 13 ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว
่า ‘เรา ก็ ยัง รัก ยา โคบ แต่ เรา ได้ เกล ียด เอ ซาว� 14 ถ้า เช่น นั ้น เรา จะ ว่า
อย่างไร พระเจ้า ไม่ ทรงยุ ติ ธรรมหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น
เลย 15 เพราะพระองค์ ตรัส กับ โมเสสว่า ‘เราประสงค์ จะกรุ ณาผู้ ใด เรา
ก็ จะกรุ ณาผู้ นั ้น และเราประสงค์ จะเมตตาผู้ ใด เราก็ จะเมตตาผู้ นั ้น �
16 เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ ข้น
ึ แก่ ความตัง้ ใจหรือ การตะเกียกตะกายของเขา
แต่ ขึ้น อยู่ กับ พระเจ้า ผู้ทรงสําแดงพระกรุ ณา 17 เพราะมี ข้อ พระคัมภีร ์
ที่ กล ่าวแก่ ฟาโรห์ ว่า ‘เพราะเหตุ นี้ เองเราให้ เจ้ ามี ตําแหน่ ง สูง ก็ เพื่อ จะ
แสดง ฤทธา นุ ภาพ ของ เรา โดย เจ้า และ เพื่อ ให้ นาม ของ เรา ถูก ประกาศ
ออกไปทัว่ โลก� 18 เหตุฉะนั ้นพระองค์จะทรงพระกรุ ณาแก่ผู้ใด ก็จะทรง
10 และมิใช่เท่านั ้น
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พระกรุ ณาผู้ นั ้น และพระองค์ จะทรงให้ ผู้ ใดมี ใจแข็ง กระด้าง ก็ จะทรง
ให้ ผู้ นั ้ นม ี ใจแข็ง กระด้าง 19 แล ้ วท ่า นก็ จะกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “ถ้า เช่น
นั ้น ทําไมพระองค์ จึง ยัง ทรงติ เตียน เพราะว่า ผู้ ใดจะขัดขืน พระทัย ของ
พระองค์ ได้ � 20 โอ มนุษย์ เอ๋ย ดู ก่อน ท่านคือ ผู้ ใดเล่า ซึ่ง ท่านจะโต้ตอบ
กับ พระเจ้า ได้ สิ ่ง ซึ่ง ถูก ทํา ขึ้น แล้ วน ัน
้ จะกลับ ว่า แก่ ผู้ ทําได้ หรือ ว่า “ท่าน
ได้ กระทํา ข้าพเจ้า อย่างนี้ ทําไม � 21 ส่วนช่างปั้ นหม้อ ไม่มี สิทธิที
์ ่ จะเอาดิ
นก ้อนเดียวกัน มาปั้ นเป็น ภาชนะอั นม ี เกียรติ อัน หนึ่ ง และภาชนะอัน ไม่
มี เกียรติ อัน หนึ่ ง หรือ 22 แล ้ว ถ้า โดยทรงประสงค์ จะสําแดงการลงพระ
อาชญา และทรงให้ฤทธิเดชของพระองค์
ปรากฏ พระเจ้าได้ ทรงอดกลัน
้
์
พระทัย ไว้ ชา้ นานต่อ ผู้ เหล่า นั ้น ที่ เป็น ภาชนะอัน สมควรแก่ พระอาชญา
ซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศ 23 เพื่อจะได้ทรงสําแดงสง่าราศี อันอุดม
ของพระองค์แก่บรรดาผูที
้ ่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ่งพระองค์ได้ทรง
จัด เตรียมไว้ ก่อนให้ สมกับ สง่า ราศี 24 คือ เราทัง้ หลายที่ พระองค์ ได้ ทรง
เรียกมาแล้ว มิใช่จากยิวพวกเดียว แต่จากพวกต่างชาติด้วย
มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด
25 ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ในพระคัมภีร โ์ ฮเชยาว่า ‘เราจะเรียกเขาเหล่านั ้
นว่าเป็นชนชาติ ของเรา ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้ เป็นชนชาติ ของเราไม่ และ
จะเรียกเขาว่า เป็ นที ่ รัก ซึ่ง เมื่ อก ่อนเขาหาได้ เป็ นที ่ รก
ั ไม่ 26 และต่อ มา
ในสถานที่ ซ่ึงทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่ใช่ชนชาติ ของเรา� ใน
ที่ นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่� 27 และ
ท่านอิส ยาห์ ได้ ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วยว่า ‘แม้ พวกลู กอ ิส
ราเอลจะมากเหมือนเม็ด ทรายที่ ทะเล แต่ คนที ่ เหลือ อยู่ เท่ านั ้น จะรอด
28 ด้วยว่า พระองค์ จะทรงให้การนั ้น สําเร็จ และจะให้ สําเร็จ โดยเร็ว พลัน
ในความชอบธรรม เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงให้การนั ้น สําเร็จ
โดยเร็วพลันบนพิภพนี้ � 29 และตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้ก่อนว่า ‘ถ้า
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธามิ ได้ ทรงเหลือ เชื้อ สายไว้ให้เราบ้าง เรา
ก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์� 30 ถ้า
เช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร จะว่าพวกต่างชาติที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรม ก็
ยังได้รบ
ั ความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อ 31 แต่
พวกอิสราเอลซึ่ง ใฝ่ หาพระราชบัญญั ติ แห่ งความชอบธรรม ก็ ยัง ไม่ ได้
บรรลุ ตามพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร เพราะ
เหตุที่เขามิได้แสวงหาโดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการกระทําตามพระ
ราชบัญญั ติ เขาจึง สะดุ ดก ้อนหิ นที ่ ให้ สะดุด นั ้น 33 ดัง ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้
วว่า ‘จงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหนึ่ งไว้ในศิโยนซึ่งจะทําให้สะดุด และหิ
นก้อนหนึ่ งซึ่งจะทําให้ล้ม แต่ผู้ใดที่ เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความ
อับอาย�
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ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม
พี่ น้ องทัง้ หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคํา วิงวอน
ขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั ้น คือขอให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ให้เขาว่า เขามีความกระตือรือร้นทีจ
่ ะปรนนิ บติ
ั พระเจ้า แต่หาได้เป็นตาม
ปัญญาไม่ 3 เพราะว่า เขาไม่ รู จั
้ ก ความชอบธรรมของพระเจ้า แต่ อุตส่าห์
จะตัง้ ความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึง ไม่ ได้ ยอมอยู่ ในความชอบธรรม
ของพระเจ้า 4 เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของพระราชบัญญัติ เพื่อ
ให้ทุ กคนที่ มี ความเชื่อได้ รบ
ั ความชอบธรรม 5 โมเสสได้ เขียนเรือ
่ งความ
ชอบธรรมซึ่ งม ี พระราชบัญญัติ เป็ นม ูล ฐานว่า ‘คนใดที่ ประพฤติ ตามสิง่
เหล่านั ้นจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั ้น�
1

ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์
แต่ ความชอบธรรมที่ มี ความเชื่อ เป็ นม ูล ฐานว่า อย่างนี้ ว่า “อย่า นึ ก
ในใจของตัวว่า ใครจะขึ้นไปบนสวรรค์� (คือจะเชิญพระคริสต์ลงมาจาก
เบื้องบน� 7 หรือ “ใครจะลงไปยังที่ลึก� (คือจะเชิญพระคริสต์ข้น
ึ มาจาก
8
ความตายอีก� แต่ ความชอบธรรมนั ้ นว ่า อย่างไร ก็ ว่า “ถ้อยคํา นั ้น อยู่
ใกล้ท่าน อยูในปากของท่
่
านและอยูใ่ นใจของท่าน� คือคําแห่งความเชื่อที่
เราทัง้ หลายประกาศอยูนั
่ ้น 9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระ
เยซู ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเชื่อ ในจิตใจของท่านว่า พระเจ้า ได้
ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยว่าความ
เชื่ อด ้วยใจก็ นํา ไปสู่ ความชอบธรรม และการยอมรับด ้วยปากก็ นํา ไปสู่
ความรอด 11 เพราะมี ข้อ พระคัมภีร ว่
์ า ‘ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ นั้ นก ็ จะไม่
12
ได้ รับ ความอับอาย� เพราะว่า พวกยิว และพวกกรีก ไม่ ทรงถือว่า ต่าง
กัน ด้วยว่าทรงเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าองค์เดียวกันของคนทัง้ ปวง ซึ่งทรง
โปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทัง้ ปวงที่ทูลขอต่อพระองค์ 13 เพราะว่า ‘ผู้ใดที่
จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�
6

ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
แต่ ผู้ ที่ ยัง ไม่ เชื่อ ในพระองค์ จะทูล ขอต่อ พระองค์ อย่างไรได้ และผู้
ที่ ยัง ไม่ ได้ ยิน ถึง พระองค์ จะเชื่อ ในพระองค์ อย่างไรได้ และเมื่อ ไม่ มี ผู้ ใด
ประกาศ ให้ เขา ฟัง เขา จะ ได้ยน
ิ อย่างไร ได้ 15 และ ถ้า ไม่ มี ใคร ใช้ เขา ไป
เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เท ้า ของคนเห
ล่านั ้ นที ่ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แห่ง สันติ สุข และ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ
แห่ง สิ่ งอ ัน ประเสริฐ ก็ งามสัก เท่าใด� 16 แต่ มิใช่ ทุ กคนได้ เชื่อ ฟัง ข่าว
ประเสริฐ นั ้น เพราะอิส ยาห์ ได้ กล ่าวไว้ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่า ได้ เชื่อ
สิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย� 17 ฉะนั ้น ความเชื่อ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะ
การได้ ยิน และการได้ยน
ิ เกิด ขึ้น ได้ ก็ เพราะการประกาศพระวจนะของ
14
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พระเจ้า 18 ข้าพเจ้า ถามว่า “เขาทัง้ หลายไม่ ได้ ยิน หรือ� เขาได้ยน
ิ แล้ว
จริงๆ ‘เสียงของพวกเขากระจายออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และถ้อยคําของ
พวกเขาประกาศออกไปถึงที่ สุด ปลายพิ ภพ � 19 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พล
อิสราเอลไม่ เข ้า ใจหรือ� ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า ‘เราจะให้เจ้ าทัง้ หลาย
อิจฉาผูที
้ ่ไม่ใช่ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะเจ้าด้วยประชาชาติที่เขลาชาติหนึ่ ง�
20 แล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่า ‘คนเหล่านั ้ นที ่มิได้ แสวงหาเราได้ พบเรา เรา
ได้ ปรากฏแก่ คนที ่ มิได้ ถามหาเรา� 21 แต่ ท่านได้ กล ่าวถึง พวกอิสราเอล
ว่า ‘เรายื่ นม ือ ของเราออกตลอดวัน ต่อ ชนชาติ หน ่ง
ึ ซึ่ง ไม่ เชื่อ ฟัง และดื้อ
รัน
้ �

11
ชาวอิสราเอลที่เหลืออยูจะได้
่
รบ
ั ความรอด

เมื่อ เป็น เช่น นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พระเจ้า ทรงทอดทิง้ ชนชาติ
ของพระองค์ แล ้ว หรือ� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย ข้าพเจ้า
เอง ก็ เป็น ชนชาติ อิสราเอล เป็น เชื้อ สาย ของ อับ รา ฮัม เป็น ตระกูล เบน
ยา มิน 2 พระเจ้า มิ ได้ ทรง ทอด ทิง้ ชนชาติ ของ พระ องค์ นั ้ นที ่ พระองค์
ทรงทราบล่วงหน้า แล้ว ท่านไม่ รู ้ เรือ
่ งซึ่ง เขียนไว้ แล ้ว ในพระคัมภีร ์ กล
่าว ถึง ท่าน เอ ลี ยาห์ หรือ ท่าน ได้ กล ่าว โทษ พวก อิสราเอล ต่อ พระเจ้า ว่า
3 ‘พระองค์ เจ้าข้า พวกเขาได้ ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ แท่น
บูชาของพระองค์ เขาก็ ได้ ขุด ทําลายลงเสีย เหลือ อยู่ แต่ ข้า พระองค์ คน
เดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่ จะประหารชีวต
ิ ของข้า พระองค์� 4 แล
้ว พระเจ้า ทรงตอบท่านว่า อย่างไร ว่า ดังนี้ ‘เราได้ เหลือ คนไว้ สําหรับ เรา
เจ็ด พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ มิได้ คุ กเข่า ลงต่อ รู ป พระบาอัล� 5 เช่น นั ้น แหละ
บัดนี้ ก็ ยังมีพวกที่ เหลืออยู่ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้โดยพระคุ ณ 6 แต่ ถ้าเป็น
ทางพระคุณ ก็ หาได้ เป็น เพราะทางการกระทํา ไม่ ฉะนั ้น แล้ว พระคุณ ก็
ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไป แต่ ถ้าเป็นทางการกระทําก็ หาได้ เป็นเพราะทาง
พระคุณไม่ ฉะนั ้นแล้ว การกระทําก็ไม่เป็นการกระทําอีกต่อไป
1

ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
ถ้า เช่น นั ้น จะเป็น อย่างไร พวกอิสราเอลไม่ พบสิง่ ที่ เขาแสวงหา แต่
คนที ่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้ นั้น เป็น ผู้ ได้ พบ และคนนอกนั ้ นก ็ มี ใจแข็ง
กระด้างไป 8 (ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘พระเจ้า ได้ ทรงประทานใจที่
เซื่องซึม ประทานตาที่มองไม่เห็น หูที่ฟังไม่ได้ยินให้แก่เขา) จนทุกวันนี้ �
9 ดาวิดทรงกล่าวว่า ‘ขอให้สํารับของเขากลายเป็ นบ่วงแร้ว และเครือ
่ งดัก
และเป็น สิง่ ให้สะดุด และเป็น สิง่ สนองเขา 10 ขอให้ตาของเขามืด ไปเพื่อ
เขาจะได้ มองไม่เห็น และให้หลังของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้าจึง
ถามว่า “พวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้ มทีเดียวหรือ� ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้เป็นเช่นนั ้นเลย แต่การที่ เขาละเมิดนั ้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึง
พวกต่างชาติ เพื่อ จะให้ พวกอิสราเอลมี ใจมานะขึ้น 12 แต่ ถ้า การที่ พวก
7
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อิสราเอลละเมิด นั ้น เป็น เหตุ ให้ ทัง้ โลกบริบู รณ ์ และถ้า การพ่ายแพ้ ของ
เขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์ เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
แต่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกท่านที่ เป็น คนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้า เป็
นอัครสาวกมายังพวกต่างชาติ ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า
13

ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก

14 เพื่ อด ้วยวิธ ีใดก็ตามข้าพเจ้า จะได้ เร้าใจพี่ น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้า

ให้เขาเอาอย่าง เพื่อให้เขารอดได้บ้าง 15 เพราะว่า ถ้าการที่พีน
่ ้ องร่วมชาติ
ของข้าพเจ้า ถูก พระเจ้า ทรงทอดทิง้ เสีย แล้ว เป็น เหตุ ให้ คนทัง้ โลกกลับ
คืนดี กับ พระองค์ การที่ พระองค์ ทรงรับ เขากลับ มาอีก นั ้น ก็ เป็น อย่างไร
ก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้
งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทังอ
้ ่างก็บริสุทธิด้
์ วย และถ้ารากบริสุทธิ์ กิง่ ทัง้ หมดก็
17
บริสุทธิด้
์ วย แต่ ถ้า ทรงหักก ิ่งบางกิ่งออกเสีย แล้ว และได้ ทรงนํา ท่าน
ผู้ เป็ นก ิ่ งมะกอกป่า มาต่ อก ง
ิ่ ไว้ แทนกิง่ เหล่า นั ้น เพื่อ ให้ เข ้า เป็น ส่วนได้
รั บน ้าํ เลี้ยงจากรากต้น มะกอกเทศ 18 ท่านก็ อย่า อวดดีต่ อก งิ่ เหล่า นั ้น
แต่ ถ้า ท่านอวดดี ใช่ ว่า ท่านได้ เลี้ยงรากนั ้ นก ็ หาไม่ แต่ รากต่างหากเลี้ยง
ท่าน 19 ท่านอาจจะแย้ง ว่า “กิง่ เหล่า นั ้น ได้ ทรงหัก ออกเสีย แล้ วก ็ เพื่อ
จะได้ ต่ อก ง
ิ่ ข้า ไว้� 20 ถู กแล้ว เขาถู กห ัก ออกก็ เพราะเขาไม่ เชื่อ แต่ ที่
ท่านอยู่ ได้ ก็ เพราะความเชื่อ เท่านั ้น อย่า เย่อ หยิง่ ไปเลย แต่ จงเกรงกลัว
21 เพราะว่า ถ้า พระเจ้า มิ ได้ ทรงงดโทษกิง
่ เหล่านั ้ นที ่เป็ นก งิ่ เดิม ก็ เกรง
ว่า พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22 เหตุ ฉะนั ้น จงพิจารณาดู
ทัง้ พระกรุ ณาและความเข้ม งวดของพระเจ้า กับ คนเหล่านั ้ นที ่ หลงผิด
ไปก็ ทรงเข้ม งวด แต่ สํา หรับท ่า นก็ ทรงพระกรุ ณา ถ้า ท่านจะดํารงอยู่ ใน
พระกรุ ณาของพระองค์ นั้น ต่อ ไป มิ ฉะนั ้น ท่านก็ จะถูก ตัด ออกเสีย ด้วย
23 ส่วนเขาทัง
้ หลายด้วย ถ้า เขาไม่ ดํารงอยู่ในความไม่ เชื่อ สืบไป เขาก็ จะ
ได้ รบ
ั การต่ อกง
ิ่ เข้าไปใหม่ เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิที
์ ่ จะทรงให้เขาต่ อก
ิง่ เข้า อีก ได้ 24 เพราะว่า ถ้า พระเจ้า ทรงตัด ท่านออกจากต้น มะกอกป่า ซึ่ง
เป็นต้น ไม้ ตามธรรมชาติ และทรงนํา มาต่ อก ิ่ งก ับ ต้น มะกอกเทศพันธุ ์ ดี
ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่ จะเอากิง่ เหล่านั ้น ซึ่งเป็ นกงิ่ เดิมมาต่
อก ง
ิ่ เข้า กับ ต้น ของมัน เอง ก็ จะง่ายยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 25 เหตุ ฉะนั ้น พี่
น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยากให้ ท่านทัง้ หลายเขลาในข้อ ความลึ กล ั บน
ี้ เกล ื อกว่า ท่านจะอวดรู ้ คือ เรือ
่ งที่ บางคนในพวกอิสราเอลได้ มี ใจแข็ง
กระด้างไป จนถึง พวกต่างชาติ ได้ เข ้า มาครบจํานวน 26 และเมื่อ เป็น ดัง
นั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็ จะได้ รบ
ั ความรอด ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า
‘พระผู้ชว
่ ยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิ โยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้
สูญสิน
้ ไปจากยาโคบ 27 นี่ แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทัง้ หลาย
เมื่อเราจะยกโทษบาปของเขา� 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐนั ้น เขาเหล่านั ้นก
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็ เป็น ศั ตรู เพื่อ ประโยชน์ ของพวกท่าน แต่ ถ้าว่า ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้ เขา
ทัง้ หลายก็เป็ นที ่รก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษ ของเขา 29 เพราะว่าพระเจ้า มิ ได้
ทรงกลับ พระทัย ในการที่ ได้ ทรงให้ ของประทานและทรงเรียกไว้ 30 ท่าน
ทัง้ หลายเมื่ อก ่อ นมิ ได้ เชื่อ พระเจ้า แต่ บัดนี้ ได้ รับ พระกรุ ณาเพราะความ
ไม่ เชื่อ ของพวกเขาเหล่า นั ้น ฉั นใด 31 บัดนี้ เขาเหล่านั ้ นก ็ มิได้ เชื่อ เพื่อ ว่า
เขาจะได้ รบ
ั พระกรุ ณาโดยพระกรุ ณาที่ ได้ ประทานแก่ ท่านทัง้ หลายฉั น
นั ้น 32 เพราะว่า พระเจ้า ทรงปล่อยให้ คนทุก คนอยู่ ในฐานะที่ ไม่ เชื่อ เพื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงพระกรุ ณาแก่ เขาทัง้ หลายทุก คน 33 โอ พระปัญญา
และความรอบรู ้ของพระเจ้า นั ้น ลํ้า ลึก เท่าใด คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น
เหลือที่จะหยัง่ รู ได้
้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ 34 เพราะ
ว่า ‘ใครเล่า รู จ
้ ัก พระทัย ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า หรือ ใครเล่า เป็ นที ่ ปรึกษา
พระองค์ 35 หรือ ใครเล่า ได้ ถวายสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดแก่ พระองค์ ที่ พระองค์ จะ
ต้องประทานตอบแทนให้ แก่ เขา � 36 เพราะสิง่ สารพัด มาจากพระองค์
โดยพระองค์ และเพื่อ พระองค์ ขอสง่า ราศี จงมี แด่ พระองค์ สืบๆไปเป็น
นิ ตย์ เอเมน

12
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทัง้ หลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็น
เครือ
่ งบูชาที่ มีชว
ิ อันบริสุทธิ์ และเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการ
ี ต
ปรนนิ บั ติ อัน สมควรของท่านทัง้ หลาย 2 อย่า ทําตามอย่างชาวโลกนี้ แต่
จงรับ การเปลี่ยนแปลงจิตใจเสีย ใหม่ เพื่อ ท่านจะได้ ทราบพระประสงค์
ของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยีย
่ ม
คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน

3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง
้ หลายทุกคน

โดยพระคุณซึ่งทรงประทาน
แก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั ้น แต่จงคิดให้ถ่อม
สุขุม สมกับ ขนาดความเชื่อ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานแก่ มนุษย์ ทุก
คน 4 เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั ้นเรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะ
นั ้นๆมิ ได้ มี หน้าที่ เหมือนกัน ฉั นใด 5 พวกเราผู้ เป็น หลายคนยัง เป็น กาย
อันเดียวในพระคริสต์ และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉั นนั ้น 6 และเราทุก
คนมี ของประทานที่ ต่างกัน ตามพระคุณ ที่ ได้ ทรงประทานให้ แก่ เรา คือ
ถ้าเป็นการพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ ตามกําลังของความเชื่อ 7 ถ้าเป็นการ
ปรนนิ บติ
ั ก็จงปรนนิ บติ
ั ถ้าเป็นการสัง่ สอนก็จงสัง่ สอน 8 ถ้าเป็นการเตือน
สติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจ ผู้ที่ครอบครองก็จง
ครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี
คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน
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9 จงให้ความรักปราศจากมารยา จงเกลียดชังสิง
่ ในสิง่ ที่
่ ที่ชัว่ จงยึดมัน
ดี 10 จงรักกันฉั นพี่น้ อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั ้น จงถือว่าผู้
อื่นดีกว่าตัว 11 อย่าเกียจคร้านในการงาน จงมีจิตใจกระตือรือร้น จงปรน
นิ บัติองค์พระผู้เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความ
ยากลําบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน 13 จงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสน จง
มี น้ําใจอัธยาศัย ไมตรี 14 จงอวยพรแก่ คนที ่ ข่มเหงท่าน จงอวยพร อย่า
แช่ งด ่า เลย 15 จงชื่นชมยินดี กับ ผู้ ที่ มี ความชื่นชมยินดี จงร้องไห้ กับ ผู้ ที่
ร้องไห้ 16 จงเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่
ตํ่าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด

การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก

อย่า ทํา ชัว่ ตอบแทน ชัว่ แก่ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด เลย ‘แต่ จง มุ่ง กระทํา สิง่ ที่
18
ซื่อสัตย์ในสายตาของคนทัง้ ปวง� ถ้าเป็นได้คือเรือ
่ งที่ขึ้นอยูกั
่ บท่าน จง
อยู่อย่างสงบสุขกั บทุกคน 19 ท่านผู้เป็ นที ่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่าทําการแก้
แค้น แต่ จงมอบการนั ้น ไว้แล้ว แต่ พระเจ้า จะทรงลงพระอาชญา เพราะ
มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “การแก้ แค้น เป็น ของ
เรา เราเองจะตอบสนอง� 20 เหตุฉะนั ้น ถ้าศัตรู ของท่านหิว จงให้อาหาร
เขารับประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาดื่ม เพราะว่าการทําอย่างนั ้น
เป็นการสุม ถ่านที่ ลุ กโพลงไว้บนศีรษะของเขา� 21 อย่า ให้ ความชัว่ ชนะ
ท่านได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี
17

13
คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผูมี
้ อาํ นาจ

ทุ ก คน จง ยอม อยู่ ใต้ บังคับ ของ ผู้ ที่ มี อํานาจ เพราะ ว่า ไม่ มี อํานาจ
ใดเลยที่ มิได้ มาจากพระเจ้า และผู้ ที่ ทรงอํานาจนั ้น พระเจ้า ทรงแต่ง ตัง้
ขึ้น 2 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดก็ ตามที่ ขัดขืน อํา นาจนั ้ นก ็ ขัดขืน ผู้ ซ่ึง พระเจ้า ทรง
แต่ง ตัง้ ขึ้น และผู้ ที่ ขัดขืน นั ้น จะนํา พระอาชญามาสู่ ตนเอง 3 เพราะว่า ผู้
ครอบครองนั ้น ไม่ น่า กลัว เลยสําหรับ คนที่ ทําความดี แต่ ว่า เป็ นที ่ น่า กลัว
สําหรับคนที่ ทําความชัว่ ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอํานาจหรือ ถ้าเช่นนั ้ นก
็ จงประพฤติ แต่ ความดี แล ้ วท ่านจะได้ รบ
ั การสรรเสริญ จากผู้ มี อํานาจ
นั ้น 4 เพราะว่า ผู้ ครอบครองนั ้น เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า เพื่อ ให้ประโยชน์
แก่ ท่าน แต่ ถ้า ท่านทํา การชั ่ วก ็ จงกลัว เถิด เพราะว่า ผู้ ครอบครองนั ้น
หาได้ ถือ ดาบไว้ เฉยๆไม่ ท่าน เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า จะเป็น ผู้ ลงพระ
อาชญาแทนพระเจ้า แก่ ทุ กคนที่ ประพฤติ ชัว่ 5 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจะต้องอยู่
ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิง่ เดียว แต่เพราะจิตที่สํานึ ก
ผิด และชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอัน เดียวกัน ท่านจึง ได้ เสีย ส่วยสาอากร
ด้วย เพราะว่า ผู้ มี อํานาจนั ้น เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และปฏิ บั ติ หน้าที่ นี้
1
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อยู่ 7 เหตุ ฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงให้แก่ ทุ กคนตามที่ เขาควรจะได้ รับ ส่วย
อากรควรจะให้แก่ผูใ้ ด จงให้แก่ผูนั
้ ้น ภาษี ควรจะให้แก่ผูใ้ ด จงให้แก่ผูนั
้ ้น
ความยําเกรงควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด
จงให้แก่ผู้นั ้น
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง� ได้อย่างไร
อย่า เป็น หนี้ อะไรใคร นอกจากความรัก ซึ่ งม ี ต่อ กัน เพราะว่า ผู้ ที่ รัก
คนอื่ นก ็ ทําให้ พระราชบัญญัติ สําเร็จ แล้ว 9 พระบัญญั ติ กล่าวว่า ‘อย่า
ล่วง ประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ
อย่า โลภ� ทัง้ พระบัญญั ติ อื่นๆก็ รวมอยู่ ในข้อ นี้ คือ ‘ท่านจงรัก เพื่อนบ้าน
เหมือนรัก ตนเอง� 10 ความรัก ไม่ ทํา อันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุ ฉะนั ้น
ความรัก จึง เป็ นที ่ ให้ พระราชบัญญัติ สําเร็จ แล้ว 11 นอกจากนี้ ท่านควร
จะรู ้ กาลสมัย ว่า บัดนี้ เป็น เวลาที่ เราควรจะตื่น จากหลับ แล้ว เพราะว่า
เวลาที่ เราจะรอดนั ้น ใกล้ กว่า เวลาที่ เราได้ เริม
่ เชื่อ นั ้น 12 กลางคืน ล่วง
ไปมากแล้ว และรุ ง่ เช้า ก็ ใกล้ เข้า มา เหตุ ฉะนั ้น เราจงเลิก การกระทํา ของ
ความมืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธ ของความสว่าง 13 เราจงดําเนิ น ชีวต
ิ
ให้ เหมาะสมกับ เวลากลางวัน มิใช่ เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่ หยาบโลน
ลามก มิใช่ วิวาทริษยากัน 14 แต่ ท่านทัง้ หลายจงประดับ ตัว ด้วยพระเยซู
คริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บําเรอเนื้ อหนั ง เพื่อจะให้สําเร็จตาม
ความปรารถนาของเนื้ อหนั งนั ้น
8

14
ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน

1 ส่วนคนที่ ยังอ ่อนในความเชื่อ นั ้น

จงรับเขาไว้ แต่ มิใช่เพื่อให้โต้ เถียง
กันในเรือ
่ งความเชื่อที่ แตกต่างกันนั ้น 2 คนหนึ่ งถือว่าจะกินอะไรก็ ได้ ทัง้
นั ้น แต่ อี กคนหนึ่ ง ที่ ยั งอ ่อนในความเชื่อ อยู่ ก็ กิน แต่ ผัก เท่านั ้น 3 อย่า ให้
คนทีก
่ ินนั ้นดูหมิน
่ ได้กินกล่าวโทษคนที่ได้
่ คนที่ไม่ได้กิน และอย่าให้คนทีมิ
4
กิน เหตุ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดรับ เขาไว้แล้ว ท่านเป็น ใครเล่า จึง กล่าว
โทษผู้ รับ ใช้ ของคนอื่น ผู้รบ
ั ใช้ คนนั ้น จะได้ ดี หรือ จะล่มจมก็ สุด แล้ว แต่
นายของเขา และเขาก็จะได้ดีแน่ นอน เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถ
5
ให้เขาได้ดีได้ คนหนึ่ งถือว่าวันหนึ่ งดก
ี ว่าอีกวันหนึ่ ง แต่อีกคนหนึ่ งถือว่า
ทุก วัน เหมือนกัน ขอให้ ทุ กคนมี ความแน่ ใจในความคิด เห็น ของตนเถิด
6 ผู้ ที่ ถือ วั นก ็ ถือ เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า และผู้ ที่ ไม่ ถือ วั
นก ็ ไม่ ถือ เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ที่ กิ นก ็ กิน เพื่อ ถวาย
เกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที่มิได้
กิ นก ็ มิได้ กิน เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และยัง ขอบพระคุณ
พระเจ้า 7 เพราะในพวกเราไม่มีผูใดมี
้
ชีวิตอยูเ่ พื่อตนเองฝ่ายเดียว และไม่
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มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เหตุฉะนั ้นไม่วา่ เรา
มี ชี วิตอยู่ หรือ ตายไปก็ ตาม เราก็ เป็น คนขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 9 เพราะ
เหตุ นี้เองพระคริสต์ จึงได้ ทรงสิน
้ พระชนม์และได้ ทรงเป็นขึ้นมาและทรง
พระชนม์ อีก เพื่อ จะได้ เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของทัง้ คนตายและคนเป็น
10 แต่ ตั วท่านเล่า เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือเหตุไฉน
ท่านจึ งดูหมิน
่ พี่น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลั งก
์ พิพากษาของพระคริสต์ 11 เพราะมี คํา เขียนไว้ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้
ตรัสว ่า “เรามี ชี วิตอยู่ ฉั นใด หัว เข่า ทุ กห ัว เข่า จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา
และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า� ’ 12 ฉะนั ้นเราทุกคนจะต้อง
้ ทุกลน
ทูลเรือ
่ งราวของตัวเองต่อพระเจ้า

เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
13 ดังนั ้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า
คืออย่าให้ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดวางสิง่ ซึ่งให้สะดุด หรือสิง่ ซึ่งเป็นเหตุ ให้ล้มลงไว้ต่อ
14
หน้าพี่น้ อง ข้าพเจ้ารู แ
้ ละปลงใจเชื่อเป็นแน่ ในองค์พระเยซูเจ้าว่า ไม่มี
สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลย แต่ถ้าผูใ้ ดถือว่าสิง่ ใดเป็นมลทิน สิ
่งนั ้นกเ็ ป็นมลทินสําหรับคนนั ้น 15 แต่ถ้าพีน
่ ้ องของท่านไม่สบายใจเพราะ
อาหารที่ ท่านกิน ท่านก็ ไม่ ได้ ดําเนิ น ตามทางแห่ง ความรัก เสีย แล้ว พระ
คริสต์ทรงสิน
้ ก็อย่าให้คนนั ้นพินาศเพราะอาหารที่ท่าน
้ พระชนม์เพื่อผูใด
กิน เลย 16 ฉะนั ้น อย่า ให้การดี ของท่านเป็ นที ่ ให้ เขาติ เตียนได้ 17 เพราะ
ว่า อาณาจักรของพระเจ้า นั ้น ไม่ ใช่ การก ิน และการดื่ม แต่ เป็น ความชอบ
ธรรมและสันติสุข และความชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 18 ผู้ ที่
ปรนนิ บัติ พระคริสต์ ในการเหล่านั ้ นก ็เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า และเป็
นที ่พอใจของมนุษย์ด้วย 19 เหตุ ฉะนั ้นให้เรามุ่งกระทําในสิง่ ซึ่งทําให้เกิด
ความสงบสุข แก่ กัน และกัน และสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ทําให้เก ิด ความเจริญ แก่
กัน และกัน 20 อย่า ทําลายงานของพระเจ้า เพราะเรือ
่ งอาหารเลย ทุ กสิ่ ง
ทุก อย่างปราศจากมลทิ นก ็ จริง แต่ ผู้ ใดที่ กิน อาหารซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ผู้ อื่น
หลงผิด ก็มีความผิดด้วย 21 เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้ อสัตว์หรือด่ืมน้าํ องุน
่
หรือทําสิง่ ใดๆที่เป็นเหตุให้พี่น้ องสะดุด หรือสะดุดใจหรือทําให้อ่อนกําลัง
22 ท่านมีความเชื่อหรือ จงยึดไว้ให้มัน
่ ต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้ใดไม่มีเหตุ
ที่จะติเตียนตัวเองในสิง่ ที่ตนเห็นชอบแล้วนนก
ั ้ เป็
็ นสุข 23 แต่ผู้ที่ยังสงสัย
อยู่นั ้น ถ้า เขากิ นก็จะถูก ลงพระอาชญา เพราะเขามิ ได้ กิน ด้วยความเชื่อ
ทัง้ นี้ เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่มิได้กระทําด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้
สิน
้
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จงอดทนในการประพฤติต่อพีน
่ ้ องที่ออ
่ นในความเชื่อ
พวกเราที่ มี ความเชื่อ เข้ม แข็ง ควรจะอดทนในข้อ เคร่ง หยุ มๆหยิมๆ
ของคนที่ ออ
่ นในความเชื่อ และไม่ ควรกระทํา สิง่ ใดตามความพอใจของ
ตัว เอง 2 เราทุก คนจงกระทํา ให้ เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อ นํา ประโยชน์ และ
ความ เจริญ มา ให้ เขา 3 เพราะ ว่า พระ คริสต์ ก็ มิได้ ทรง กระทํา สิง่ ที่ พอ
พระทัย พระองค์ ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘คํา พูด เยาะเย้ย ของบรรดา
ผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์�
1

คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
เพราะว่า สิง่ ที่ เข ียนไว้ในสมั ยก ่อนนั ้ นก ็ เข ียนไว้เพื่อ สัง่ สอนเรา เพื่อ
เราจะได้ มี ความหวัง โดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร ์ 5 ขอ
พระเจ้า แห่ง ความ เพียร และ ความ ชูใจ ทรง โปรด ช่วย ให้ ท่าน มี นํ้า หนึ่ ง
ใจเดียวกัน ตามอย่างพระเยซู คริสต์ 6 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ มี ใจและ
ปากพร้อมเพรียงกันสรรเสริญพระเจ้า ผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 7 เหตุ ฉะนั ้น จงต้อ นรั บก ัน และกัน เช่น เดีย
วกั บท ี่ พระคริสต์ ได้ ทรงต้อนรับ เราทัง้ หลายเพื่อ พระเกียรติ ของพระเจ้า
8 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอบอกว่า พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็ น ผู้ รับ ใช้ สําหรับ พวก
ที่ เข ้าสุ หน ัต ใน เรือ
่ ง เกี่ยว กับ ความ จริง ของ พระเจ้า เพื่อ ยืนยัน ถึง พระ
สัญญา เห ล่านั ้ นที ่ ได้ ทรง กระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ทัง้ หลาย 9 และ เพื่อ
ให้ คนต่างชาติ ได้ ถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ตามที่มีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอสรรเสริญ
พระองค์ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์� 10 และมีคํากล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงชื่นชม
ยินดี กับ ประชาชนของพระองค์� 11 แล ้วยังม ี คํา กล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติ
ทัง้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เถิด และให้ ชนชาติ ทัง้ หลาย
ยกย่องพระองค์� 12 และอิส ยาห์ กล ่า วอี กว่า ‘รากแห่ง เจสซี จะมา คือ
ผู้ จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติ ประชาชาติ ทัง้ หลายจะ
วางใจในพระองค์� 13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ
์ ด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุข ในความเชื่อ เพื่อ ท่านจะได้ เปี่ ยมด้วย
ความหวัง โดยฤทธิเ์ ดชแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ 14 พี่ น้ องทัง้ หลายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เชื่อ แน่ วา่ ท่า นบริบู รณ ์ ด้วยการดี และเปี่ ยมด้วยความรู ้
ทุกอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย
4

การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
แต่ พี่ น้ อง ทัง้ หลาย การ ที่ ข้าพเจ้า กล้า เขียน บาง เรือ
่ ง ถึง ท่าน เพื่อ
เตือนความจําของท่าน ก็เพราะเหตุพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่
ข้าพเจ้า 16 เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ไปยัง คนต่าง
15
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ชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติ
ทัง้ หลายนั ้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัย คือเป็นที่แยกตัง้ ไว้โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 17 เหตุ ฉะนั ้น ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า มี สิ ่ง ที่ จะอวดได้ ฝ่ายพระ
ราชกิจ ของพระเจ้า 18 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ กล ้า จะอ้างสิง่ ใดนอกจากสิง่
ซึ่ง พระคริสต์ ได้ ทรงกระทํา โดยทรงใช้ ข้าพเจ้า ทางคํา สอนและกิจการ
เพื่อ จะให้ คนต่างชาติ เชื่อ ฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์
อัน ทรง ฤทธิ์ ใน ฤทธิ์ เดช แห่ง พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า จน ข้าพเจ้า ได้
ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ อย่างถ้วนถี่ ตัง้ แต่ กรุ งเยรู ซาเล็ มอ
้ อมไปยัง เมือ งอิล ลี ร ิ คุม 20 อั นที ่ จร ิง ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้ อย่างนี้ ว่า จะ
ประกาศข่าวประเสริฐ ในที่ ซึ่ง ไม่ เคยมี ใครออกพระนามพระคริสต์ มาก
่อน เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ ไม่ ก่อ ขึ้น บน รากฐาน ที่ คน อื่น ได้ วาง ไว้ ก่อน แล้ว
21 ตามที่ มี คํา เขียนไว้ ว่า ‘คนที ่ ไม่ เคยได้ รับคํา บอกเล่า เรือ
่ งพระองค์ ก็
จะ ได้ เห็น และ คน ที่ ไม่ เคย ได้ ฟัง จะ ได้ เข้าใจ � 22 นี่ คือ เหตุ ที่ ขัด ขวาง
ข้าพเจ้า ไว้ ไม่ ให้ มาหาท่าน 23 แต่ เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า ไม่ มี กิจ ที่ จะต้องอยู่ ใน
แว่น แคว้น เหล่า นี้ ต่อ ไป ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาหลายปี แล ้ วท ี่ จะมา
หาท่าน 24 เมื่อ ข้าพเจ้า จะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้า จะแวะมาหาท่านทัง้
หลาย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ พบท่านขณะที่ ไปตามทางนั ้น และเมื่อ
ได้ รบ
ั ความบัน เทิง ใจกั บท ่า นทัง้ หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้า จะได้ ลาท่านไป
ตามทาง 25 ขณะนี้ ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อช่วยสงเคราะห์
วิสุทธิชน 26 เพราะว่า พวกศิษย์ ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายา
เห็นชอบที่จะถวายทรัพย์ ส่งไปให้แก่วิสุทธิชนที่ยากจนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
27 พวกศิษย์ เหล่ านั ้น พอใจที่ จะทํา เช่น นั ้น จริงๆและพวกเขาก็ เป็ น หนี้ วิ
สุทธิ ชนเหล่า นั ้น ด้วย เพราะว่า ถ้า เขาได้ รบ
ั คนต่างชาติ เข ้า ส่วนในการ
ฝ่ายจิตวิญญาณ ก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้ปรนนิ บัติศิษย์
เหล่ า นั ้น ด้วย สิง่ ของ ฝ่าย เนื้ อ หนั ง 28 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ไป ส่ง ผล
ทานนั ้น มอบให้ แก่ พวกเขาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไปประเทศ
สเปนผ่านตําบลที่ ท่านอยู่ นั ้น 29 และข้าพเจ้า รู ้แน่ว ่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาหา
ท่านนั ้น ข้าพเจ้า จะมาพร้อมด้วยพระพรอัน บริบู รณ ์ ของข่าวประเสริฐ
แห่ง พระ คริสต์ 30 พี่ น้ อง ทัง้ หลาย โดย เห็น แก่ พระ เยซู คริสต์ เจ้ า และ
โดยเห็น แก่ ความรัก ของพระวิญญาณ ข้าพเจ้า จึง วิงวอนขอให้ ท่านช่วย
อธิษฐานพระเจ้า ด้วยใจร้อนรนเพื่อ ข้าพเจ้า 31 เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า พ้น จาก
มือ คนในประเทศยู เดีย ที่ ไม่ เชื่อ และเพื่อ ให้ การปรนนิ บัติ เนื่ องด้วยผล
ทานซึ่ง ข้าพเจ้า นํา ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ พอใจของวิสุทธิชน 32 เพื่อ
ข้าพเจ้า จะได้ มาหาท่านตามชอบพระทัย พระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี
และมี ความเบิกบานแจ่มใสที่ ได้ พบท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่งสันติสุข
จงสถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
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การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ยิง่
ข้าพเจ้า ขอฝากน้ องสาวของเราไว้ กั บท ่าน คือ เฟบี ผู้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ใน
คริสตจักรที่ อยู่ เมืองเคนเครีย 2 ขอท่านรับ นางไว้ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ตามสมควรแก่ ว ิสุทธิชน และขอให้ ท่านช่วยนางในทุก สิง่ ที่ นางต้องการ
เพราะนางได้ ชว
่ ยสงเคราะห์ คนหลายคนรวมทัง้ ข้าพเจ้า ด้วย 3 ขอฝาก
ความคิดถึงมายังปริสสิลลาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระ
เยซู คริสต์ 4 ผู้ ซึ่ง ได้ ยอม พลี ชี วิต ของ เขา เพื่อ ป้องกัน ชีวต
ิ ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ เขาทัง้ สองและมิ ใช่ ข้าพเจ้า คนเดียว แต่ คริสตจักร
ทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึงมา
ยัง คริสตจักรที่ อยู่ ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึง มายัง เอเปเนทัส
ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ผู้ เป็น คนแรกที่ เข ้า มาเชื่อ ในพระคริสต์ ในแคว้น อาคา
ยา 6 ขอฝากความคิดถึงมายังมารีย์ผู้ได้ตรากตรําทํางานหนั กเพื่อเราทัง้
หลาย 7 ขอฝากความคิด ถึง มายั งอ ัน โดรนิ คัส กับ ยู นีอั สผ ู้ เป็น ญาติ ของ
ข้าพเจ้า และได้ ถู กจองจํา ร่วมกับ ข้าพเจ้า เขาเป็น คนมีช่อ
ื เสียงดี ในหมู่
8
อัครสาวก ทัง้ ได้ อยู่ ในพระคริสต์ ก่อนข้าพเจ้า ด้วย ขอฝากความคิด ถึง
มายังอัมพลี อส
ั ที่รก
ั ของข้าพเจ้าในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 9 ขอฝากความคิด
ถึง มายั งอ ู รบานั สผ ู้ รว่ มงานกับ เราในพระคริสต์ และมายัง สทาคิส ที่รก
ั
ของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความคิดถึง มายัง อาเป็ลเลสผู้ เป็ นที ่ พอพระทัย
ของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนของอาริสโทบูลัส
11 ขอฝากความคิดถึง มายัง เฮโรดิ โอนญาติ ของข้าพเจ้า ขอฝากความ
คิดถึง มายัง คนในครัว เรือนนารซิ สส ัส ที่ อยู่ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 12 ขอ
ฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที่รก
ั ผู้ได้ปฏิบัติงานมากมาย
ฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 ขอฝากความคิดถึง มายัง รู ฟั สผ ู้ ที่ ทรงเลือก
ไว้ในฝ่ายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้า ด้วย
14 ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปั ทโรบัส เฮอร์
มาส และบรรดาพี่ น้องที่ อยู่กับเขาเหล่า นั ้น 15 ขอฝากความคิดถึง มายัง
ฟีโลโลกัส ยูเลีย และเนเรอัสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดา
วิสุทธิชนที่ อยู่ กับ คนเหล่า นั ้น 16 จงต้อ นรับก ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริ
สุทธิ ์ บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้
หลายด้วย 17 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่าน ให้สังเกตดูคนเห
ล่านั ้ นที ่ ก่อ เหตุ ทะเลาะวิ วาทก ัน และทําให้ คนอื่น หลงไป ซึ่ง เป็นการผิด
คําสอนที่ ท่านทัง้ หลายได้ เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านั ้น 18 เพราะ
ว่า คนเหล่า นั ้น ไม่ ได้ ปรนนิ บัติ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
แต่ ได้ ปรนนิ บัติ ท้องของตัว เอง และได้ ล่อลวงคนซื่อ ให้ หลงด้วยคํา ดี คํา
1

หนั งสือโรม 16:19

299

หนั งสือโรม 16:27

อ่อนหวาน 19 การซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟั งก ็ เลื่องลือ ไปถึง คนทัง้ ปวง
แล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ี ความยินดี เพราะท่านทัง้ หลาย แต่ ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่าน
ทัง้ หลายเป็น คนฉลาดฝ่ายการดี และให้ เป็น คนโง่ฝ่ายการชัว่ 20 ไม่ ช้า
พระเจ้า แห่ง สันติสุข จะทรงปราบซาตานให้ ยบ
ั เยิน ลงใต้ ฝ่าเท้า ของท่าน
ทัง้ หลาย ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจงอยู่
กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน 21 ทิ โมธี ผู้ ร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ลู สิ อัส ยา
โสน และโสสิ ปาเทอร์ บรรดาญาติ ของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึง มายัง
ท่านทัง้ หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ขอฝากความ
คิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 23 กายอัส เจ้าของบ้านผู้
เลี้ยงดู ข้าพเจ้า และเป็นผู้บํารุ งคริสตจักรทัง้ หมดฝากความคิดถึงมายัง
ท่าน เอรัส ทัส สมุห บัญชี ของเมือง และควารทัส ซึ่ง เป็น พี่ น้องฝากความ
คิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 24 ขอพระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเรา จงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน 25 บัดนี้ จงถวายพระ
เกียรติ แด่ พระองค์ ผู้ ทรง ฤทธิ์ สามารถ ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ตั ้ งม ัน
่ คง ตาม
ข่าวประเสริฐ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ประกาศนั ้น และตามที่ ได้ ประกาศเรือ
่ งพระ
เยซู คริสต์ ตามการเปิด เผยข้อ ความอัน ลึ กล ับ ซึ่ง ได้ ปิดบัง ไว้ตัง้ แต่ สร้าง
โลก 26 แต่มาบัดนี้ ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรข
์ องพวก
ศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่ง พระเจ้า ผู้ทรงดํารงถาวรได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ ได้
เปิด เผยออกให้ ประชาชาติ ทัง้ ปวงเห็น แจ้ง เพื่อ เขาจะได้ เชื่อ 27 โดยพระ
เยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี มี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญู แต่ องค์ เดียว สืบๆไป
เป็น นิ ตย์ เอเมน [เข ียนถึง ชาวโรมจากเมืองโคริน ธ์ และส่ง โดยเฟบี ผู้
เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเคนเครีย�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 โครินธ์

เปาโลได้ ประกาศที่ เมืองโคริน ธ์ เป็น เวลา 18 เดือน และได้ ตัง้ คริสต
จักรที่ นั ่น ท่านได้ ไปเยีย
่ มพวกเขา “เป็ นครัง้ ที่ สาม� (2 คร 13:1) เปาโล
ได้ เขียนหนั งสือ 1 โคริน ธ์ จากเมืองเอเฟซัส ในต้น ปี ค�ศ� 57 ก่อนเทศ
กาลเพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)
เมือง โค ริน ธ์ อยู่ ทาง ทิศ ตะวัน ตก จาก กรุ ง เอเธนส์ ประมาณ 80
กิโลเมตร ในสมัย เปาโล เมืองโคริน ธ์ มี พลเมืองประมาณ 400,000 คน
และเป็น เมือ งอันดั บท ี่ 4 ในอาณาจักรโรมัน และเป็น ศูนย์กลางสําหรับ
การนมัสการรู ป เคารพ หลัง จากที่ เปาโลไปตัง้ คริสตจักรที่ เมืองโคริน ธ์
แล้ว ท่านได้ไปอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่ เปาโลอยู่ที่ เมืองเอเฟซัส มีผู้อาวุโสบางคนจากคริสตจักรเมือง
โครินธ์ได้ ไปหาท่าน และเล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นในคริสต
จักรที่เมืองโครินธ์
จดหมายฉบั บน ี้ ส่วนใหญ่ เก ี่ย วกับ ปัญหาในชีวต
ิ คริสเตียนและปัญหา
ใน ค ริ สต จักร ท้อง ถิน
่ คือ การ แตกแยก กัน การ ฟ้อ งกั นที ่ ศาล การ รับ
ประทานอาหารที่ ถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว การรับพิธ ี ศีล มหาสนิ ท ผู้ สอน
เท็จ การสมรสและการหย่าร้างกัน การพูดภาษาต่างๆและการเป็นขึ้นมา
จากความตาย
จดหมายฉบับนี้มีสาระที่ สําคัญ 3 ประการคือ คําสอนว่าพระคัมภีรได้
์
รับการดลใจจากพระเจ้า (2:9-14) คําสอนเกี่ยวกับความรัก (13) และคํา
สอนเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (15)
ผู้รบ
ั ใช้ที่รับการแยกตัง้ ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
เปาโล ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และโสสเธเนสผู้เป็นพี่น้องของเรา 2 เรียน
คริ สตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโคริน ธ์ ผู้ ได้ รับ การชําระให้ บริสุทธิ์ แล ้ว
ใน พระ เยซู คริสต์ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง เรียก ให้ เป็ นว ิ สุทธิ ชน ด้วย กั นก
ับ คน ทัง้ ปวง ใน ทุก ตําบล ที่ ออก พระนาม พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราและของเขา 3 ขอพระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา
ของ เรา และ จาก พระ เยซู คริสต์ เจ้า จง ดํา รง อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย เถิด
4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ใน เรือ
่ ง ท่าน ทัง้ หลาย เสมอ
เพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงประทานแก่ ท่านทัง้ หลายโดยพระเยซู
คริสต์ 5 เพราะท่านทัง้ หลายพรัง่ พร้อมด้วยทุก สิง่ ทุก อย่างโดยพระองค์
คือ พร้อมด้วยวาจาและความรู ้ทุก อย่าง 6 ด้วยว่า พยานเรือ
่ งพระคริสต์
7
นั ้น เป็ นที ่ รับรอง แน่ นอน ใน พวก ท่าน แล้ว เพื่อ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย จึ งม ิ
1
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ได้ ขาดของประทานเลย ในขณะที่ ท่านรอคอยการเสด็จ มาของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 8 พระองค์จะทรงให้ท่านมัน
่ คงอยู่จนถึง
ที่สุด เพื่อ ให้ ท่านปราศจากที่ ติ ในวัน ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา 9 พระเจ้า ทรงสัตย์ ซื่อ พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านให้ สัมพันธ์
สน ิ ทกับ พระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา
การแตกแยกในคริสตจักร
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอน ท่าน ใน พระนาม ของ พระ เยซู
คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ขอ ให้ ท่าน เห็น พร้อม กัน ใน ทาง วาจา
และ ไม่ มี การ แตกแยก กัน ระหว่าง พวก ท่าน แต่ ขอ ให้ ท่าน เป็น นํ้า หนึ่ ง
ใจเดียวกัน ในทางความคิด และตัดสิน อย่างเดียวกัน 11 พี่ น้ องทัง้ หลาย
ของ ข้าพเจ้า คนใน ครอบครัว ของ นาง คะ โล เอ ได้ เล่า เรือ
่ ง ของ ท่าน ให้
ข้าพเจ้า ฟัง ว่า เก ิ ดม ี การ ทุ่ม เถียง กัน ใน ระหว่าง พวก ท่าน 12 ข้าพเจ้า
จึง หมายความ ว่า พวก ท่าน ต่าง ก็ กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เปาโล�
หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ อ ปอลโล� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เคฟาส� หรือ
“ข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์� 13 พระคริสต์แบ่งออกเป็นหลายองค์แล้ว
หรือ เขาได้ ตรึง เปาโลเพื่อ ท่านทัง้ หลายหรือ ท่านได้ รบ
ั บัพ ติศ มาในนาม
ของเปาโลหรือ 14 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ที่ ข้าพเจ้า มิ ได้ ให้ บัพ ติศ
มาแก่ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดในพวกท่าน เว้น แต่ คริสปัส และกายอัส 15 ดัง นั ้น จึง
ไม่ มี ผู้ ใดกล่าวได้ ว่า ข้าพเจ้า ได้ ทํา พิธี บัพ ติศ มาในนามของข้าพเจ้า เอง
16 ข้าพเจ้า ได้ ให้ บัพ ติศ มาแก่ ครอบครัว ของสเทฟานั สด ้วย แต่ นอกจาก
คนเหล่า นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ให้บัพ ติศ มาแก่ ผู้ ใดอี กบ
้าง 17 เพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่
เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ แต่มิใช่ด้วยชัน
้ เชิงฉลาดในการพูด เกรงว่า
เรือ
่ งกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิเดช
์
10

พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า

18 คนทัง
้ หลายที่ กําลังจะพินาศก็ เห็นว่าการประกาศเรือ
่ งกางเขนเป็น

เรือ
่ งโง่ แต่ พวกเราที่ รอดเห็ นว ่า เป็น ฤทธานุ ภาพของพระเจ้า 19 เพราะ
มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เราจะทําลายสติ ปัญญาของคนมี ปัญญา และจะ
ทําให้ ความ เข้าใจ ของ คน ที่ เข ้า ใจ สูญ สิน
้ ไป� 20 คน มี ปัญญา อยู่ ที่ไหน
บัณฑิตอยู่ที่ไหน นั กโต้ ปัญหาแห่งยุ คนี้อยู่ที่ไหน พระเจ้ามิ ได้ ทรงกระทํา
ปัญญาของโลกนี้ ให้ โฉดเขลาไปแล้ว หรือ 21 เพราะตามเรือ
่ งที่ เป็น พระ
สติ ปัญญาของพระเจ้าแล้ว โลกจะรู จ
้ ักพระเจ้าโดยปัญญาไม่ได้ พระเจ้า
ทรง พอ พระทัย ที่ จะ ช่วย คน ที่ เชื่อ ให้ รอด โดย การ เทศนา ที่ โง่ เขลา นั ้น
22 ด้วย ว่า พวก ยิว เรียก ร้อง หมาย สําคัญ และ พวก กรีก เสาะ หา ปั ญญา
23 แต่ พวก เรา ประกาศ เรือ
่ ง พระ คริสต์ ผู้ ทรง ถูก ตรึง ที่ กางเขน นั ้น อัน
เป็น สิง่ ที่ ให้ พวกยิว สะดุด และพวกกรีก ถือว่า เป็น เรือ
่ งโง่ 24 แต่ สําหรับ
ผู้ ที่ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น ทัง้ พวกยิว และพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์
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ทรงเป็น ฤทธานุ ภาพและพระปัญญาของพระเจ้า เพราะความเขลา
ของ พระ เจ้า ยั งม ี ปัญญา ยิง่ กว่า ปัญญา ของ มนุษย์ และ ความ อ่อนแอ
ของพระเจ้า ก็ ยงั เข้ม แข็ง ยิง่ กว่า กําลัง ของมนุษย์ 26 พี่ น้ องทัง้ หลาย จง
พิจารณาดูว่า พวกท่านที่ พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั ้นเป็นคนพวกไหน มีน
้อยคนที่ โลกนิ ยมว่า มี ปัญญา มีน ้อยคนที่ มี อาํ นาจ มีน ้อยคนที่ มี ตระกูล
สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า โง่ เขลา เพื่อ จะทําให้ คนมี
ปัญญาอับอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้
คนที ่ แข ็ง แรงอับอาย 28 พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า ตํ่าต้อย และ
สิง่ ที่ ถู กด ู หมิน
่ ทัง้ ทรงเลือกสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ยั งม ิ ได้ เก ิด เป็น ตัว จริงด ้วย
เพื่อ จะได้ ทําลายสิง่ ซึ่ง เป็น ตัว จริง อยู่ แล้ว 29 เพื่ อม ิ ให้ เนื้ อ หนั ง ใดๆอวด
ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ ได้ 30 โดย พระองค์ ท่าน จึง อยู่ ใน พระ เยซู คริสต์
เพราะพระเจ้า ทรงตัง้ พระองค์ ให้ เป็น ปัญญา ความชอบธรรม การแยก
ตัง้ ไว้ และการไถ่โทษ สําหรับเราทัง้ หลาย 31 เพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่า
‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า�
25

2
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
พี่ น้ องทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่าน ข้าพเจ้า มิ ได้ มาเพื่อ ประกาศ
สักขี พยาน ของ พระเจ้า แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ถ้อยคํา อัน ไพ เราะ หรื อด
้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจว่า จะไม่ แสดงความรู เ้ รือ
่ งใดๆในหมู่
พวกท่านเลยเว้น แต่ เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ และการที่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง
3
ที่ กางเขน และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ก็ อ่อนกําลัง
มี ความกลัว และตัว สัน
่ เป็ นอ ัน มาก 4 คํา พูด และคํา เทศนาของข้าพเจ้า
ไม่ใช่ คํา ที่ เกล ี้ ยกล่อ มด้วยสติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ เป็น คํา ซึ่ง ได้ แสดง
พระวิญญาณและพระเดชานุภาพ 5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัย
สติ ปัญญาของมนุษย์ แต่ อาศัย ฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า 6 เรากล่าวถึง เรือ
่ ง
ปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็น ผู้ใหญ่ แล้ว ก็ จริง แต่ มิใช่ เรือ
่ งปัญญาของโลกนี้
หรือ เรือ
่ งปัญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี้ ซึ่ง จะเสื่อมสูญ ไป 7 แต่
เรากล่าวถึงเรือ
่ งพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับ คือพระปัญญา
ซึ่ง ทรงซ่อนไว้นั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้ เป็น สง่า
ราศี แก่ เรา 8 ไม่มี อํานาจครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้ รู ้จัก พระปัญญานั ้น
เพราะ ว่า ถ้า รู ้ แล ้ วจะ มิ ได้ เอา องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า แห่ง สง่า ราศี ตรึง ไว้ ที่
กางเขน
1

พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
ดัง ที่ มี เข ียน ไว้ แล ้ วว ่า ‘สิ ่ง ที่ ตา ไม่ เห็น หู ไม่ ได้ ยิน และ ไม่ เคย ได้
เข ้า ไป ใน ใจ มนุษย์ คือ สิง่ ที่ พระเจ้า ได้ ทรง จัด เตรียม ไว้ สําหรับ คน ที่รก
ั
10
พระองค์� พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงสิง่ เหล่า นั ้น แก่ เราทางพระวิญญาณ
9
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ของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยัง่ รู ทุ
้ กสิง่ แม้เป็นความลํ้าลึก
11
ของพระเจ้า อัน ความคิด ของมนุษย์ นั้น ไม่ มี ผู้ ใดหยัง่ รู ้ได้ เว้น แต่ จิ ต
วิญญาณของมนุษย์ ผู้ นั ้น เองฉั นใด พระดําริของพระเจ้า ก็ ไม่มี ใครหยัง่
รู ได้
้ เว้น แต่ พระวิญญาณของพระเจ้า ฉั น นั ้น 12 เราทัง้ หลายจึง ไม่ ได้ รับ
วิญญาณของโลก แต่ ได้ รับ พระวิญญาณซึ่ง มาจากพระเจ้า เพื่อ เราทัง้
หลายจะได้ รู ้ถึง สิง่ ต่างๆที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานแก่ เรา 13 คือ สิง่
เหล่านั ้ นที ่ เราได้ กล ่าวด้วยถ้อยคํา ซึ่ งม ิ ใช่ ปัญญาของมนุษย์ สอนไว้ แต่
ด้วยถ้อยคํา ซึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ทรงสัง่ สอน ซึ่ง เปรียบเทียบสิง่ ที่
อยู่ฝ่ายจิต วิญญาณกับ สิง่ ซึ่ง เป็น ของจิต วิญญาณ 14 แต่ มนุษย์ธรรมดา
จะรับ สิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ของพระวิญญาณแห่ง พระเจ้า ไม่ ได้ เพราะเขา
เห็ นว ่า เป็น สิง่ โง่เขลา และเขาไม่ สามารถเข้าใจได้ เพราะว่า จะเข้าใจสิง่
เหล่า นั ้น ได้ ก็ ต้องสังเกตด้วยจิต วิญญาณ 15 แต่ มนุษย์ ฝ่ายจิต วิญญาณ
สังเกตสิง่ สารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะรู จ
้ ักใจคนนั ้นได้ 16 เพราะว่า ‘ใครเล่า
รู จ
้ ักพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสัง่ สอนพระองค์ได้� แต่
เราก็มีพระทัยของพระคริสต์

3

การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อาจจะพู ดก ั บท ่านเหมือนพู ดก ับ ผู้ ที่ อยู่
ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั ง
เหมือ นกั บท ่านเป็น ทารกในพระคริสต์ 2 ข้าพเจ้า เลี้ยงท่านด้วยนํ้านมมิ
ใช่ ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ท่านยัง ไม่ สามารถรับ และถึง
แม้ เดีย
๋ วนี้ ท่านก็ ยงั ไม่ สามารถ 3 ด้วยว่า ท่านยัง อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เพราะ
ว่า เมื่อ ท่านยั งอ ิจ ฉากั น โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ ได้ อยู่ ฝ่าย
เนื้ อ หนั ง หรือ และไม่ ได้ ดําเนิ น ตามมนุษย์ สาม ัญ ดอกหรือ 4 เพราะเมื่อ
คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ของเปาโล� และอีก คนหนึ่ ง กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล� ท่านทัง้ หลายมิได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งหรือ
1

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทําการร่วมกัน
อปอลโลคือผูใด
้ เขาเป็นผูรั
้ บใช้มาแจ้งให้ท่านทัง้ หลาย
เชื่อ ตามซึ่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้
ปลูก อปอลโลได้ รดนํ้า แต่ พระเจ้า ทรงทําให้ เติบโต 7 เพราะฉะนั ้น คนที
่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ไม่ สําคัญ อะไร แต่ พระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้ เติบโตนั ้น
ต่างหากที่ สําคัญ 8 ดัง นั ้น คนที่ ปลูก และคนที่ รดนํ้า ก็ เป็น พวกเดียวกัน
แต่ ทุ กคนก็ จะได้ ค่า จ้างของตนตามการที่ ตนได้ กระทํา ไว้ 9 เพราะว่า เรา
ทัง้ หลายเป็นผู้รว่ มทําการด้วยกันกับพระเจ้า ท่านทัง้ หลายเป็นไร่นาของ
พระเจ้า และเป็นตึกของพระเจ้า
5 เปาโลคือผูใด
้
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พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว
โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรง โปรด ประทาน แก่ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ได้ วางรากลงแล้ว เหมือนนายช่างผู้ ชํานาญ และอีก คนหนึ่ งก ็
มาก ่อ ขึ้น ขอทุก คนจงระวัง ให้ ดี ว่า เขาจะก่อ ขึ้น มาอย่างไร 11 เพราะว่า
ผู้ ใดจะวางรากอื่ นอ ีก ไม่ ได้ แล้ว นอกจากที่ วางไว้แล ้ว คือ พระเยซู คริสต์
12 แล ้ว บนรากนั ้น ถ้า ผู้ ใดจะก่อ ขึ้น ด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า
แห้งหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน
13 การงานของแต่ละคนก็ จะได้ ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวัน นั ้น จะให้
เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั ้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงา
นของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 14 ถ้าการงานของผู้ใดที่ ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้
นั ้ นก ็ จะได้ ค่า ตอบแทน 15 ถ้า การงานของผู้ ใดถูก เผาไหม้ ไป ผู้ นั ้ นก ็ จะ
ขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า
16 ท่าน ทัง
้ หลาย ไม่ รู ้ หรือ ว่า ท่าน เป็ นว ิ หาร ของ พระเจ้า และ พระ
วิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน 17 ถ้าผู้ใดทําลายวิหารของพระเจ้า
พระเจ้า จะทรงทําลายผู้ นั ้น เพราะวิหารของพระเจ้า เป็ นที ่ บริสุทธิ์ และ
ท่านทัง้ หลายเป็นวิหารนั ้น
10

การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
อย่า ให้ผู้ ใดหลอกลวงตัว เอง ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านคิด ว่า ตัว เป็น คนมี
ปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้ผูนั
้ ้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญา
ได้ 19 เพราะว่าปัญญาของโลกนี้ เป็นความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วยมี
คําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง�
20 และยังมีอีกว่า ‘องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญา
ว่าเป็นเพียงแต่ไร้สาระ� 21 เหตุฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ข้น
ึ อวด ด้วย
ว่าสิง่ สารพัดเป็นของท่านทัง้ หลาย 22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก
ชีวต
ิ ความตาย สิ่งในปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ในอนาคต สิ่งสารพัดนั ้นเป็นของ
ท่านทัง้ หลาย 23 และท่านทัง้ หลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรง
เป็นของพระเจ้า
18

4

หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า

1 ให้ทุ กคนถือว่าเราเป็ นผู้รับใช้ของพระคริสต์

และเป็นผู้อารักขาสิง่ ลึ
กลับของพระเจ้า 2 ยิง่ กว่านี้ ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั ้นต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อ
ทุก คน 3 สําหรับ ข้าพเจ้า การที่ ท่านทัง้ หลายหรือมนุษย์ ผู้ ใดจะตัดสิน ตัว
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ถือว่า เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อย ถึง แม้ ข้าพเจ้า เองก็ มิได้ ตัดสิน
ตัวข้าพเจ้า 4 เพราะข้าพเจ้าไม่รูว่้ าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใด ถึงกระนั ้น
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ข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า 5 เหตุ ฉะนั ้นท่านอย่าตัดสินสิง่ ใดก่อนที่ จะถึงเวลาจนกว่าองค์
พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา พระองค์ จะทรงเปิด เผยความลั บท ี่ ซ่อนอยู่ ใน
ความมืด ให้ แจ่ม กระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทัง้ ปวงด้วย
เมื่อนั ้นทุกคนจะได้รบ
ั คําชมเชยจากพระเจ้า 6 พี่น้ องทัง้ หลาย สิ่งเหล่านั ้
นที ่ ข้าพเจ้า ได้ นํา มากล่าวเปรียบเทียบถึง ตัว ข้าพเจ้า และอปอลโล ก็ เพื่อ
ประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่านทัง้ หลายเรียนแบบของเรา มิ ให้
ยกย่องคนหนึ่ งคนใดเกินกว่าที่เขียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ่ งคนใดข่ม
ผู้ อื่น 7 ผู้ ใดเล่า กระทํา ให้ ท่านวิเศษกว่า คนอื่น ท่านมี อะไรที่ ท่านมิ ได้ รับ
มา ก็ เมื่อ ท่านได้ รบ
ั มา เหตุ ไฉนท่านจึง โอ้อวดเหมือนกับ ว่า ท่านมิ ได้ รับ
เลย 8 ท่านทัง้ หลายอิม
่ ีแล้วหนอ ท่านได้ ครองเห
่ หนําแล้วหนอ ท่านมังม
มือ นกษั ตริย์ โดยไม่ มี เราร่วมด้วยแล้ว หนอ ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาให้
ท่านทัง้ หลายได้ข้น
ึ ครองจริงๆเพื่อเราจะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ
9 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ ทรงตัง
้ เราผู้เป็ นอัครสาวกไว้ในที่สุด

ปลาย เหมือนผู้ที่ ได้ ถู กปรับโทษให้ถึงตาย เพราะว่าโลกคือทัง้ ทูตสวรรค์
และมนุษย์มองดู เราด้วยความพิศวง 10 เราทัง้ หลายเป็นคนเขลาเพราะ
เห็น แก่ พระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็น คนมี ปัญญาในพระคริสต์ เรา
ทัง้ หลายมีกําลังน้ อยแต่ท่านทัง้ หลายมีกําลังมาก ท่านทัง้ หลายมีเกียรติ
ยศแต่เราทัง้ หลายเป็นคนอัปยศ 11 จนถึงเวลานี้ เราก็ทัง้ หิวและกระหาย
เปล ือยเปล่า และถูก โบยตี และไม่ มี ที่ อาศัย เป็น หลัก แหล่ง 12 เราทํา การ
หนั กด้วยมือของเราเอง เมื่อถูกด่าเราก็อวยพร เมื่อถูกข่มเหงเราก็ทนเอา
13 เมื่อถูกใส่รา
้ ยเราก็อ้อนวอน เรากลายเป็นเหมือนกากเดนของโลกและ
เหมือนราคีของสิง่ สารพัดจนถึงบัดนี้ 14 ข้าพเจ้ามิได้เขียนข้อความเหล่า
นี้ เพื่อจะให้ท่านได้ อาย แต่ เขียนเพื่อเตือนสติ ในฐานะที่ ท่านเป็นลูกที่รก
ั
15
ของข้าพเจ้า เพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีครู สักหมื่นคนแต่ท่านจะ
มี บิ ดาหลายคนก็ หามิได้ เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ได้ ให้ กําเนิ ด
แก่ ท่านโดยข่าวประเสริฐ 16 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอให้ ท่านทําตามอ
ย่างข้าพเจ้า 17 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ทิโมธีลูกที่รก
ั ของข้าพเจ้า ซึ่ง
เป็นคนสัตย์ซ่ ือในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื่อนําท่านให้ระลึกถึง
แบบการประพฤติของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ตามที่ ข้าพเจ้าสอนอยู่ในทุก
คริสตจักร 18 แต่บางคนทําผยองราวกับข้าพเจ้าจะไม่มาหาท่าน 19 แต่ถ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ชา้ นี้ และข้าพเจ้า
จะหยังด
่ ู มิใช่ถ้อยคําของคนที่ผยองเหล่านั ้นแต่จะหยังด
่ ูฤทธิอํ
์ านาจของ
20
เขา เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า มิ ใช่ เรือ
่ งของคํา พูด แต่ เป็น เรือ
่ ง
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21 ท่านจะเอาอย่างไร จะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่าน หรือจะ
ฤทธิเดช
์
ให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจอ่อนสุภาพ

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี

1 มีข่าวเล่าลือว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณี

และการผิดประเวณี นั้น
ถึง แม้ ในพวกต่างชาติ ก็ ไม่มี เลย คือ เรือ
่ งมี วา่ คนหนึ่ ง ได้ เอาภรรยาของ
บิดามาเป็น ภรรยาของตน 2 และพวกท่านยัง ผยองแทนที่ จะเป็น ทุกข์
เป็ นร ้อน ที่ จะตัด คนที่ กระทํา ผิด เช่น นี้ ออกเสีย จากพวกท่าน 3 แม้ว ่า
ตัว ข้าพเจ้า ไม่ ได้ อยู่ กับ พวกท่าน แต่ ใจของข้าพเจ้า ก็ อยู่ ด้วย ข้าพเจ้า ได้
ตัดสินลงโทษคนที่ ได้ กระทําผิดเช่นนั ้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ อยู่ด้วย 4 ใน
พระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ ท่านทัง้ หลาย
ประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วย พร้อมทัง้ ฤทธิเ์ ดชของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 5 พวกท่านจงมอบคนนั ้น ไว้ ให้ ซาตาน
ทําลายเนื้ อ หนั ง เสีย เพื่อ ให้ จิ ตวิญญาณของเขารอดในวัน ของพระเยซู
เจ้า
ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ

6 การที่ท่านอวดอ้างนั ้นไม่ดีเลย ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเชื้อขนมเพียงนิ ดเดียว

ย่อมทําให้แปงด
้ ิบฟูทังก
้ ้อน 7 ดังนั ้นจงชําระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็น
แป้ งด ิ บก ้อนใหม่ เหมือนขนมปัง ไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ ผู้ ทรงเป็น ปัส กา
ของเรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว 8 เหตุฉะนั ้นให้เราถือปัสกานั ้น มิใช่
ด้วยเชื้อเก่าหรือด้วยเชื้อของความชัว่ ช้าเลวทราม แต่ด้วยขนมปังไร้เชื้อ
คือความจริงใจและความจริง 9 ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่านว่า อย่า
คบกับ คนที่ ล่วงประเวณี 10 แต่ ซึ่ง ท่านจะคบคนชาวโลกนี้ ที่ เป็น คนล่วง
ประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง หรือคนถือรู ปเคารพ ข้าพเจ้ามิได้ห้ามเสียที
เดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั ้นแล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้
เราควรแยกตัวจากพีน
่ ้ องคริสเตียนที่กําลังดํารงชีวต
ิ อยูใ่ นความบาป

11 แต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผูใ้ ดได้ช่ อ
่ ้ องแล้ว
ื ว่าเป็นพีน

แต่
ยังล่วงประเวณี เป็นคนโลภ เป็นคนถือรู ปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคน
ขี้ เมา หรือ เป็น คนฉ้ อโกง อย่า คบกับ คนอย่างนั ้น แม้ จะกิน ด้วยกั นก ็ อย่า
เลย 12 ไม่ใช่หน้าที่ ของข้าพเจ้าที่ จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะ
ต้องตัดสิน ลงโทษคนภายในมิ ใช่ หรือ 13 ส่วนคนภายนอกนั ้น พระเจ้า จะ
ทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั ้นจงกําจัดคนชัว่ ช้านั ้นออกจากพวกท่านเสีย
เถิด

6
คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
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ในพวกท่าน มี ผู้ ใดหรือ ถ้า เป็น ความกับ คนอื่น จะอาจไปว่า ความ
กัน ต่อ หน้า คนอธรรม และไม่ ไปว่า ต่อ หน้า วิสุทธิ ชน 2 ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า วิ
สุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่สมควร
จะพิพากษาความเรือ
่ งเล็ก น้ อยที่สุด หรือ 3 ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า เราจะต้อง
พิพากษาพวกทูต สวรรค์ ถ้า เช่น นั ้น จะยิง่ เป็นการสมควรสัก เท่าใดที่ เรา
จะพิพากษาตัดสิน ความเรือ
่ งของชี ว ิตน ี้ 4 ฉะนั ้น ถ้า พวกท่านเป็น ความ
กัน เรือ
่ งชี ว ิตน ี้ ท่านจะตัง้ คนที่ ค ริสตจั กรน ับ ถือ น้ อยที่สุด ให้ ตัดสิน หรือ
5 ข้าพเจ้า กล่าวดังนี้ ก็ เพื่อ ให้ ท่านละอายใจ ในพวกท่านไม่ มี สัก คนหนึ่ ง
หรือที่มีสติปัญญาสามารถชําระความระหว่างพีน้
่ อง 6 แต่พีน้
่ องกับพีน
่ ้ อง
7
ต้องไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คนที่ ไม่ เชื่อ อย่างนั ้น หรือ เหตุ ฉะนั ้น เพราะ
พวกท่านไปเป็น ความกัน บัดนี้ ท่านก็ ตกจากระดั บท ี่ ควรแล้ว ทําไมท่าน
จึง ไม่ ทนต่อ การร้ายซึ่ง เขาทํา แก่ ท่าน ทําไมท่านจึง ไม่ ยอมถูก โกง 8 แต่
ท่านเองกลับทําร้ายกัน และโกงกันในระหว่างพวกพีน
่ ้ องของท่านเอง
1

ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตัง้ ไว้ และได้รบ
ั ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

9 ท่าน ไม่ รู ้ หรือ ว่า คน อธรรม จะ ไม่ ได้ รับ อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็ น
มรดก อย่า หลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือ รู ป เคารพ คนผิด ผัว เมีย เขา
คนนิ สัยเหมือนผู้หญิงหรือคนที่เป็นกะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา
คนปากร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก 11 แต่
ก่อนมี บางคนในพวกท่านเป็น คนอย่างนั ้น แต่ ท่านได้ รบ
ั ทรงชําระแล้ว
และได้ ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่ พระวิญญาณแห่ง พระเจ้า ของเราได้
ทรงตัง้ ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า 12 ข้าพเจ้าทํา
สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั้น เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทํา สิง่
สารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใต้
่ อํานาจของสิง่ ใดเลย

จงหนี จากการล่วงประเวณี
และท้องก็ สําหรับอาหาร แต่ พระเจ้าจะทรง
ให้ ทัง้ ท้อง และ อาหาร สิน
้ สูญ ไป แล ้ว ร่างกาย นั ้น ไม่ ได้ มี ไว้ สําหรับ การ
ล่วงประเวณี แต่ มี ไว้ สําหรับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
มี ไว้สําหรับ ร่างกาย 14 พระเจ้า ได้ ทรงชุบ ให้องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เป็น ขึ้น มา
ใหม่ และพระองค์ จะทรงชุบ ให้ เราทัง้ หลายเป็น ขึ้น มาใหม่ โดยฤทธิ์เดช
ของ พระองค์ ด้วย 15 ท่าน ไม่ รู ้ หรือ ว่า ร่างกาย ของ ท่าน เป็น อวัยวะของ
พระ คริสต์ เมื่อ เป็น เช่น นั ้น จะ ให้ ข้าพเจ้า เอา อวัยวะ ของ พระ คริสต์ มา
เป็น อวัยวะของหญิง แพศยาได้ หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น
เลย 16 ท่านไม่ รู ้ หรือ ว่า คนที่ ผูก พั นก ับ หญิง แพศยาก็ เป็น กายอัน เดีย
วกั นก ับ หญิง นั ้น เพราะ พระองค์ ได้ ตรั สว ่า ‘เขา ทัง้ สอง จะ เป็น เนื้ ออ ัน
เดียวกัน� 17 แต่ ส่วนคนที่ ผูก พั นก ับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ เป็ นอ ัน เดีย วกั
นก ับ พระองค์ ฝ่ายจิต วิญญาณ 18 จงหลีก เลี่ยงเสีย จากการล่วงประเวณี
13 อาหารมี ไว้สํา หรับท ้อง
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ความ บาป ทุก อย่าง ที่ มนุษย์ กระทํา นั ้น เป็น บาป นอก กาย แต่ คนที ่ ล่วง
ประเวณี นั ้นทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

19 ท่านไม่รู หรื
้ อว่า ร่างกายของท่านเป็นวห
ิ ารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งสถิตอยูใ่ นท่าน ซึ่งท่านได้รบ
ั จากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
20 พระเจ้า ได้ ทรงซื้อ ท่านไว้ แล ้ว ตามราคา เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงถวายพระ
เกียรติ แด่ พระเจ้า ด้วยร่างกายของท่าน และด้วยจิต วิญญาณของท่าน
ซึ่งเป็นของพระเจ้า

7

คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน
แล ้ว เรือ
่ งที่ พวกท่านเขียนมาถึง ข้าพเจ้า นั ้น ขอตอบว่า การที่ ผู้ ชาย
ไม่ ยุ ่ง เกี่ยวกับ ผู้ หญิง เลยก็ ดี แล้ว 2 แต่ เพื่อ ป้องกัน การล่วงประเวณี ผู้
ชายทุก คนควรมี ภรรยาเป็น ของตนและผู้ หญิง ทุก คนมี สามี เป็น ของตน
3 สามี พึง ประพฤติ ต่อ ภรรยาตามควร และภรรยาก็ พึง ประพฤติ ต่อ สามี
ตามควรเช่นเดียวกัน 4 ภรรยาไม่ มี อํานาจเหนื อร่างกายของตน แต่ สามี
มี อํานาจเหนื อ ร่างกายของภรรยา ทํานองเดียวกัน สามี ไม่มี อํานาจเหนื อ
ร่างกายของตน แต่ ภรรยามี อาํ นาจเหนื อ ร่างกายของสามี 5 อย่า ปฏิเสธ
การอยู่รว่ มกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชัว่ คราว เพื่ออุทิศตัวในการถือ
อดอาหารและการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมาอยูร่ ว่ มกันอีก เพื่อมให้
ิ ซาตาน
6
ชักจูงให้ทําผิด เพราะตัวอดไม่ได้ ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ โดยได้รบอน
ั
ุญาต
มิใช่เป็นพระบัญชา 7 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า
แต่ ทุกคนก็ ได้ รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัว คนหนึ่ งได้ รบอย
ั
่างนี้ และอีกคนหนึ่ งได้รบอย
ั
่างนั ้น 8 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนที
่ ยงั เป็น โสดและพวกแม่ ม่ายว่า การที่ เขาจะอยู่ เหมือนข้าพเจ้า ก็ ดี แล้ว
9 แต่ ถ้า เขายัง
้ ใจไม่ ได้ ก็ จงแต่งงานเสีย เถิด เพราะแต่ง งานเสี ยก ็ ดี กว่า
มี ใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนที่ แต่ งงานแล้ว ข้าพเจ้า ขอสัง่ มิใช่
ข้าพเจ้าสัง่ เอง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาทิง้ สามี
11 แต่ ถ้า นางทิง
้ สามี ไปอย่า ให้ นางไปมี สามี ใหม่ หรือ ไม่ ก็ ให้ นางกลับ มา
คืนดีกับสามีเก่า และขออย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลย
1

คําแนะนําสําหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้า
(องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้
ตรัส) ว่า ถ้า พี่ น้องคนใดมี ภรรยาที่ ไม่ เชื่อ และนางพอใจที่ จะอยู่ กับ สามี
สามีก็ ไม่ควรหย่านาง 13 ถ้าหญิงคนใดมีสามีที่ ไม่เชื่อและสามีพอใจที่ จะ
อยู่กับนาง นางก็ ไม่ ควรหย่าสามี นั้นเลย 14 ด้วยว่าสามี ที่ ไม่ เชื่อนั ้นได้ รบ
ั
การทรงชําระให้ บริสุทธิ์ทางภรรยา และภรรยาที่ ไม่ เชื่ อก ็ ได้ รับ การทรง
ชําระให้บริสุทธิทางสามี
มิ ฉะนั ้น ลูก ของท่านก็ เป็น มลทิน แต่ บัดนี้ ลูก เห
์
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้
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ล่านั ้ นก ็ บริสุทธิ์ 15 แต่ ถ้า คนที่ ไม่ เชื่อ จะแยกไป ก็ จงให้ เขาไปเถิด เรือ
่ ง
เช่น นี้ ไม่ จํา เป็ นที ่ พี่ น้ องชายหญิง จะผูกมัด ให้ จํา ใจอยู่ ด้วยกัน เพราะว่า
พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบ 16 โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉนท่าน
จะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ โอ ท่านผู้เป็นสามี ไฉนท่านจะ
รู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่
จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่

แต่ ตาม ที่ พระเจ้า ได้ ทรง ประทาน ฐานะ แก่ แต่ ละ คน อย่างไร เมื่อ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเรียกให้ เขามาแล้ว ก็ ให้ เขาดํารงอยู่ ในฐานะ
นั ้น ข้าพเจ้า ขอสัง่ ให้ ค ริสตจักรทัง้ หมดทํา ตามดัง นั ้น 18 มี ชายคนใดที่
พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้รบพิ
ั ธีเข้าสุ หนัตแล้วหรือ อย่าให้เขากลับเป็น
เหมือนคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต หรือม ี ชายคนใดที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขา
มิ ได้ เข ้าสุ หน ัต หรือ อย่า ให้ เขาเข้า สุ หน ัต เลย 19 การเข้า สุ หน ัต ไม่ สําคัญ
อะไร และการไม่ เข ้าสุ หน ัต ไม่ สําคัญ อะไร แต่ การรักษาพระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า นั ้น สําคัญ 20 ให้ทุ กคนอยู่ในฐานะที่ เขาอยู่เมื่อ พระเจ้า ทรงเรียก
นั ้น 21 พระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยูหรื
่ อ ก็อย่ากระวนกระวาย
เพราะการเป็น ทาสนั ้น แต่ ถ้า ท่านสามารถไถ่ ตัว ออกได้ ก็ ควรไถ่ ดี กว่า
22 เพราะผู้ ใดที่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงเรียกเมื่อ ยัง เป็ น ทาสอยู่ ผู้ นั ้น เป็ น
เสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันคนที่รบ
ั การทรงเรียกเมื่อเป็น
23
เสรีชน คนนั ้น เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์ พระเจ้า ทรงซื้อ ท่านไว้ แล ้ว
ตามราคา อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย 24 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านทุกคน
ดํารงอยู่ ในฐานะอัน ใดเมื่อ พระเจ้า ทรงเรียก ก็ ให้ ผู้ นั ้น อยู่ กับ พระเจ้า ใน
ฐานะนั ้น
17

คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย

แล ้ว เรือ
่ งหญิง สาวพรหมจารี นั ้น ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ พระบัญชาจาก
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ ข้าพเจ้า ก็ ขอออกความเห็น ในฐานะที่ เป็น ผู้ ได้ รับ
พระเมตตาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้เป็น ผู้ ที่ ไว้ใจได้ 26 ฉะนั ้น เพราะเหตุ
ความยากลําบากที่ มี อยู่ในเวลานี้ ข้าพเจ้า เห็นว ่า ทุ กคนควรจะอยู่อย่าง
ที่เขาอยู่เดีย
๋ วนี้ 27 ท่านมีภรรยาแล้วหรือ อย่าหาช่องที่จะหย่าภรรยาเลย
ท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหาภรรยาเลย 28 ถ้าท่านจะแต่งงานก็
ไม่มี ความผิด และถ้า หญิง สาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ ไม่มี ความผิด แต่
คนที ่ แต่ งงานนั ้น คงจะต้องยุง่ ยากลําบากในฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ข้าพเจ้า
ปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุง่ ยากนั ้น 29 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
หมายความว่า ยุ คน ี้ ก็ สัน
้ มากแล้ว ตัง้ แต่ นี้ ไปให้ คนเหล่านั ้ นที ่ มี ภรรยา
ดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือนกับ ไม่ มี ภรรยา 30 และให้ คนที ่ เศร้า โศกเป็น เหมือน
กับ มิ ได้ เศร้า โศก และผู้ ที่ ชื่นชมยินดี ให้ได้ เป็น เหมือนกับ มิ ได้ ชื่นชมยินดี
25
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และผู้ที่ซื้อก็ให้ดําเนิ นชีวต
ิ เหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิเหนื
ออะไรเลย
์
31 และคนที่ ใช้ ของโลกนี้ ให้ เป็ น เหมือนกับ มิ ได้ ใช้ อย่างเต็ม ที่ เลย เพราะ
ความนิ ยมของโลกนี้ กําลัง ล่วงไป 32 ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านพ้น จากความ
สาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ ไม่มี ภรรยาก็ สาละวนในการงานขององค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะ ทํา สิง่ ซึ่ง เป็ นที ่ พอ พระทัย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า 33 แต่
คนที ่ มี ภรรยาแล้ วก ็ สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ที่ พอใจ
ของภรรยา 34 มีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรรยาและสาวพรหมจารี
หญิงที่ยงั ไม่แต่งงานก็สาละวนในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะ
ได้เป็นคนบริสุทธิท
์ ัง้ กายและจิตใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาละวนในการ
งานของโลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ซึ่ง เป็ นที ่ พอใจของสามี 35 ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้
ก็เพื่อเป็นประโยชน์ ของท่าน มิใช่จะเอาบ่วงบาศคล้องท่านแต่เพื่อความ
เป็น ระเบียบ ให้ ท่านปฏิ บั ติ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า โดยปราศจากใจสองฝัก
สองฝ่าย 36 แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่าง
สมควรไม่ ได้ และถ้า หญิง นั ้ นม ี อายุ ผ่านวัย หนุ่ม สาวแล้ว และต้องทํา
อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ให้เขาทําตามปรารถนา จงให้เขาแต่งงานเสีย เขาไม่
ได้ ทํา ผิด สิง่ ใด 37 แต่ ชายใดที่ ตัง้ ใจแน่ว แน่ และเห็ นว ่า ไม่ มี ความจําเป็น
แต่ เขาบังคับใจตนเองได้ และตัง้ ใจว่าจะให้หญิงนั ้นเป็นพรหมจารีต่อไป
เขาก็ กระทํา ดี แล้ว 38 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดที่ ให้ หญิง นั ้น แต่งงานก็ ทําดี อยู่ แต่
ผู้ ที่ ไม่ ให้แต่ งงานก็ ทําดี กว่า 39 ตราบใดที่ สามี ยังม ี ชีวิตอยู่ ภรรยาก็ ต้อง
อยู่ กับ สามี ตามกฎหมาย แต่ ถ้า สามี ตาย นางก็เป็ นอ ิ สระจะแต่งงานกับ
ชายใดก็ได้ตามใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั ้น 40 แต่ตามความเห็นของ
ข้าพเจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่า และข้าพเจ้าคิดว่าพระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้าด้วย

8
อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ

1 แล้วเรือ
่ งของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั ้น

เราทัง้ หลายทราบแล้วว่าเรา
ทุกคนต่างก็ มีความรู ้ ความรู นั
้ ้นทําให้ลําพอง แต่ ความรักเสริมสร้างขึ้น
2 ถ้าผูใ้ ดถือว่าตัวรู สิ
้ ่งใดแล้ว ผูนั
้ ้นยังไม่รูตามที
้
่ตนควรจะรู ้ 3 แต่ถ้าผูใ้ ดรัก
พระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู จ
้ ักผู้นั ้น 4 ฉะนั ้นเรือ
่ งการกินอาหารที่เขาได้บูชา
แก่รูปเคารพนั ้น เรารูอยู
้ แล
่ วว
้ ่ารูปนัน
้ ไม่มีตัวมีตนเลยในโลกและพระเจ้า
องค์อ่น
ื ไม่มี มีแต่พระเจ้าองค์เดียว 5 ถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และใน
แผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่า “พระ� (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก�
6 แต่ว่าสําหรับพวกเรานั ้นมพ
ี ระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิง่ สารพัด
ทัง้ ปวงบังเกิด ขึ้น จากพระองค์ และเราอยู่ในพระองค์ และเรามี พระเยซู
คริสต์ เจ้ าองค์ เดียว และสิง่ สารพั ดก ็ เก ิด ขึ้น โดยพระองค์ และเราก็ เป็น
มาโดยพระองค์ 7 มิใช่ ว่า ทุก คนมี ความรู ้ อย่างนี้ เพราะมี บางคนมี จิ ต
สํานึ กผิดชอบเรือ
่ งรู ปเคารพว่า เมื่อได้กินอาหารนั ้ นก็ถือว่าเป็นของบูชา
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แก่รู ปเคารพจริงๆ และจิตสํานึ กผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมลทิน
8 อาหารไม่ เป็ น เครือ
่ งที่ ทําให้พระเจ้า ทรงโปรดปรานเรา ถ้า เรากิน เราก็
ไม่ ได้ อะไรเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่ กิน เราก็ ไม่ ขาดอะไร 9 แต่ จงระวัง อย่าให้
เสรีภาพของท่านนั ้น ทําให้ คนที ่ ออ
่ นในความเชื่อ หลงผิด ไป 10 เพราะว่า
ถ้า ผู้ ใดเห็น ท่านที่ มี ความรู เอนกายลงรั
้
บ ประทานในวิหารของรู ป เคารพ
จิตสํานึ กผิดชอบที่ออ
่ นของคนนั ้น จะไม่เหิมขึ้นทําให้เขาบังอาจกินของที่
ได้บูชาแก่รู ปเคารพนั ้นหรือ 11 โดยความรู ข
้ องท่าน พี่น้ องที่มีความเชื่ออ
่อน ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขา จะต้องพินาศไป 12 เมื่อ
ท่านทําผิดเช่นนั ้นต่อพวกพี่น้ อง และทําร้ายจิตสํานึ กผิดชอบที่ออ
่ นของ
เขา ท่านก็ ได้ ทําผิดต่อพระคริสต์ 13 เหตุ ฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุ ที่ ทําให้
พี่ น้ องของข้าพเจ้า หลงผิด ไป ข้าพเจ้า จะไม่ กิน เนื้ อ สัตว์อีก ต่อ ไป เพราะ
เกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พีน้
่ องต้องหลงผิดไป

9

เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
ข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นอ ัค รสาวกหรือ ข้าพเจ้า มิ ได้ มี เสรีภาพหรือ ข้าพเจ้า
มิ ได้ เห ็ นพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราหรือ ท่านทัง้ หลายมิ ได้
เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ 2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็ นอ
ัค รสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้า ก็ ยงั คงเป็ นอ ัค รสาวกในสายตา
ของท่านอย่างไม่ ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือ ตราตํา แหน่ งอ ัค รสาวก
ของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า 3 ถ้าผูใ้ ดสอบสวนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะ
บอกว่า 4 เราไม่มีสิทธิที
์ ่จะกินและดื่มหรือ 5 เราไม่มีสิทธิที
์ ่จะพาพี่น้องซึ่ง
เป็น ภรรยาไปไหนๆด้วยกัน เหมือนอย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ อง
ชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเคฟาสหรือ 6 เฉพาะข้าพเจ้า และบารนา
บัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
กทํางานหาเลี้ยงชีพ
์
1

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น
และต้องกินเสบียงของตัว
เอง หรือ ใครบ้างที่ ทํา สวนปลูก ต้ นอง ุ่น และมิ ได้ กิน ผลองุน
่ ในสวนนั ้น
หรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์และมิได้กินนํ้านมของฝูงสัตว์นั ้น 8 ข้าพเจ้ากล่าว
อย่างนี้ ตามอย่างมนุษย์ หรือ พระราชบัญญัติ มิได้ กล ่า วอย่างนี้ เหมือน
กัน หรือ 9 เพราะ ว่า ใน พระ ราช บัญญั ติ ของ โมเสส เขียน ไว้ ว่า ‘อย่า เอา
ตะกร้า ครอบปากวัว เมื่ อม ัน กําลัง นวดข้าวอยู�
่ พระเจ้า ทรงเป็น ห่วงวัว
10
หรือ
หรือ พระองค์ ได้ ตรัส เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้ จร ิง คํา
นั ้นท่านเขียนไว้เพื่อประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย ให้คนที่ไถนาไถด้วยความ
หวัง ใจ และให้คนที ่ นวดข้าวนวดด้วยความหวัง ใจว่า จะได้ ประโยชน์ ตาม
ที่ เขาหวัง 11 ถ้า เราได้ หว่านของสําหรับ จิต วิญญาณให้ แก่ ท่าน แล ้ วจะ
มากไปหรือ ที่ เราจะเกี่ยวของสําหรับ เนื้ อ หนั ง จากท่าน 12 ถ้า คนอื่ นม ี
สิทธิ์ที่ จะได้ รับ ประโยชน์ จากท่าน เราไม่ มี สิทธิ์ที่ จะได้ รบ
ั ยิง่ กว่า เขาอีก
หรือ ถึง กระนั ้น เราก็ มิได้ ใช้ สิทธิ์นี้ เลย แต่ ยอมทนทุกข์ ยากสารพัด เพื่อ
7 ใครบ้างที่ เป็ น ทหารไปในการศึก สงคราม
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เราจะไม่ เป็ นอ ุป สรรคขัด ขวางข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ 13 ท่านไม่ รู ้
หรือว่าคนที่ ปรนนิ บัติเรือ
่ งสิง่ บริสุทธิ์ ก็ กินอาหารของพระวิหาร และคน
ปรนนิ บั ติ ที่ แท่น บูชาก็ รบ
ั ส่วนแบ่ง จากแท่ นบู ชาน น
ั ้ 14 ทํานองเดียวกัน
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงบัญชาไว้ว่า คนที ่ ประกาศข่าวประเสริฐ ควรได้
รับ การเลี้ยงชี พด ้วยข่าวประเสริฐ นั ้น 15 แต่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ใช้ สิทธิ์เหล่า นี้
เลย ที่ข้าพเจ้าเขียนเรือ
่ งนี้ ก็มิใช่เพื่อจะให้เขากระทําอย่างนั ้นแก่ข้าพเจ้า
เพราะ ข้าพเจ้า ยอม ตาย เสีย ดี กว่า ที่ จะ ให้ ผู้ ใด ทําลาย เกียรติ อัน นี้ ของ
ข้าพเจ้า 16 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า ไม่
มี เหตุ ที่ จะอวดได้ เพราะจํา เป็ นที ่ ข้าพเจ้า จะต้อง ประกาศ ถ้า ข้าพเจ้า
ไม่ ประกาศ ข่าว ประ เส ริฐ วิบั ติ จะ เกิด แก่ ข้าพเจ้า 17 เพราะ ถ้า ข้าพเจ้า
ประกาศอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้า ก็ จะได้ บําเหน็ จ แต่ ถ้า กระทํา การประกาศ
นั ้น โดย ฝืน ใจ ก็ ยัง เป็นการ ที่ ทรง มอบ หน้าที่ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ ไว้
ให้ ข้าพเจ้า กระทํา 18 แล ้ วอะไรเล่า จะเป็น บําเหน็ จ ของข้าพเจ้า คือ เมื่อ
ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระ
คริสต์ โดยไม่ คิด ค่า จ้าง เพื่อ จะไม่ ได้ ใช้ สิทธิ์ในข่าวประเสริฐ นั ้น อย่างเต็
มที่
เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ
เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ ในบังคับ ของผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอม
ตัว เป็น ทาส คน ทัง้ ปวง เพื่อ จะ ได้ ชนะ ใจ คน มาก ยิง่ ขึ้น 20 ต่อ พวก ยิว
ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือน ยิว เพื่อ จะ ได้ พวก ยิว ต่อ พวก ที่ อยู่ ใต้ พระ ราช
บัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนคนอยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ จะได้ คนที
่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ นั ้น 21 ต่อ คนที่ อยู่ นอกพระราชบัญญั ติ ข้าพเจ้า
ก็ ทําตัว เหมือนคนนอกพระราชบัญญั ติ เพื่อ จะได้ คนที ่ อยู่ นอกพระราช
บัญญั ติ นั ้น (แต่ ข้าพเจ้า มิ ได้ อยู่ นอกพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า แต่ อยู่
ใต้ พระ ราช บัญญัติ แห่ ง พระ คริสต์� 22 ต่อ คน อ่อนแอ ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว
เหมือนคนอ่อนแอ เพื่อจะได้ คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิ ดต่อ
คนทัง้ ปวง เพื่อ จะช่วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดยทุก วิถี ทาง 23 ข้าพเจ้า ทํา
อย่างนี้ เพราะเห็น แก่ ข่าวประเสริฐ เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ มี ส่วนกั บท ่านใน
ข่าวประเสริฐนั ้น 24 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนเหล่านั ้ นที่วงิ่ แข่งกัน ก็วิงด
่ ้วยกัน
ทุก คน แต่ คนที ่ ได้ รับ รางวัลม ี คนเดียว เหตุ ฉะนั ้น จงวิง่ เพื่อ ชิง รางวัล ให้
ได้ 25 ฝ่ายนั กก ีฬาทุก คนก็ เคร่งครัด ในระเบียบทุก อย่าง แล ้ว เขากระทํา
อย่างนั ้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรากระทําเพื่อจะได้มงกุฎ
ที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย 26 ดังนั ้นส่วนข้าพเจ้าวิง่ แข่งอย่างนี้ โดยมีเป้าหมาย
ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างนี้ ไม่ใช่ อย่างนั ก มวยที่ ชกลม 27 แต่ ข้าพเจ้า ระงับ
ความปรารถนาฝ่ายเนื้ อ หนั ง ให้ อยู่ ใต้ บังคับ เพราะเกรงว่า โดยทางหนึ่ ง
19
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ทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ ประกาศแก่ คนอื่น แล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่
ใช้การไม่ได้

10
การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครือ
่ งเตือนใจของคริสตจักร
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ยิง่ กว่า นี้ ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน ทัง้ หลาย เข้าใจ ว่า
บรรพบุรุษ ของ เรา ทัง้ สิน
้ ได้ อยู่ ใต้ เมฆ และ ได้ ผ่าน ทะเล ไป ทุก คน 2 ได้
รับ บัพ ติศ มาในเมฆและในทะเลเข้า ส่วนกับ โมเสสทุก คน 3 และได้ รับ
ประทานอาหารฝ่ายจิต วิญญาณอัน เดียวกัน ทุก คน 4 และได้ ด่ ื มน ้าํ ฝ่าย
จิต วิญญาณอันเดียวกัน ทุก คน เพราะว่าเขาได้ ด่ ื มน้าํ ซึ่งไหลออกมาจาก
ศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ ติดตามเขามา ศิ ลานน
ั ้ คือพระคริสต์ 5 แต่ถึงกระ
นั ้ นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั ้ นที ่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่าเขา
ล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิน
่ ทุ รกันดาร 6 แล้วเหตุ การณ์ เหล่านี้ จึงเป็น
เครือ
่ งเตือนใจพวกเรา ไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิง่ ที่ชว
ั ่ เหมือนเขาเหล่า
นั ้น 7 ท่านทัง้ หลายอย่านั บถือรู ปเคารพ เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขา
ได้ กระทํา ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘ประชาชนก็ นั่ง ลงกิน และดื่ม แล้ว ก็
ลุ กขึ้นเล่นสนุกกัน� 8 อย่าให้เรากระทําล่วงประเวณี เหมือนอย่างที่ บาง
คนในพวกเขาได้กระทํา แล้วก็ล้มลงตายในวันเดียวสองหมื่นสามพันคน
9 อย่า ให้ เราลองดี พระคริสต์ เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา
แล้ว ก็ ต้องพินาศด้วยงู ร้าย 10 ท่านทัง้ หลายอย่า บ่น เหมือนอย่างที่ บาง
คนในพวกเขาได้ บ่น แล้ว ก็ ต้องพินาศด้วยองค์ เพชฌฆาต 11 แต่ บรรดา
เหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึง ได้ บังเกิด แก่ เขาเพื่อ เป็น ตัวอย่าง และได้ บันทึก ไว้
เพื่อเตือนสติเราทัง้ หลาย ผู้ซึ่งกําลังอยู่ในกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก
12 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ คิด ว่า ตัว เองมัน
่ คงดี แล้ว ก็ จงระวัง ให้ดี กล ั วว ่า จะล้ม
13
ลง ไม่มี การทดลองใดๆเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนื อ จากการทดลองซึ่ง
เคยเกิดกับมนุษย์ทัง้ หลาย แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงให้
ท่านต้องถูก ทดลองเกิน กว่า ที่ ท่านจะทนได้ แต่ เมื่อ ท่านถูก ทดลองนั ้น
พระองค์ จะทรงโปรดให้ ท่านมี ทางที่ จะหลีก เลี่ยงได้ ด้วย เพื่อ ท่านจะมี
กําลังทนได้ 14 พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจาก
15
การนั บถือ รู ป เคารพ ข้าพเจ้า พู ดก ั บท ่า นอย่างพู ดก ับ คนที่ มี ปัญญา
ท่านจงพิจารณาถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด
1

พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น

16 ถ้วยแห่งพระพรซึ่งเราได้ ขอพระพรนั ้นเป็ นที ่ทําให้เรามีส่วนร่วมใน

พระโลหิต ของพระคริสต์ มิใช่ หรือ ขนมปัง ซึ่ง เราหัก นั ้น เป็ นที ่ ทําให้ เรามี
ส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือ 17 แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลาย
คน เราก็ยงั เป็นขนมปั งก้อนเดียวและเป็ นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุก
คนรับประทานขนมปั งก้อนเดียวกัน 18 จงพิจารณาดู พวกอิสราเอลตาม
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เนื้ อ หนั ง คนที ่ รบ
ั ประทานของที่ บูชาแล้ วน ัน
้ ก็ มี ส่วนร่วมในแท่ นบู ชาน
19
ั ้ นม ิ ใช่ หรือ ถ้า อย่างนั ้น แล้ว จะให้ ข้าพเจ้า ว่า อย่างไร รู ปเคารพนั ้น ศั
กด ิ์ สิทธิ์หรือ เครือ
่ งบูชาที่ ถวายแก่ รู ปเคารพนั ้น เป็น ของศั กด ิ์ สิทธิ์หรือ
20 แต่ ข้าพเจ้า ว่า เครือ
่ งบูชาที่ พวกต่างชาติ ถวายนั ้น เขาถวายบูชาแก่
พวกปิศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วน
ร่วมกับพวกปิศาจ 21 ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจาก
ถ้วยของพวกปิศาจด้วยไม่ได้ ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็น
เจ้า และที่ โต ๊ะ ของพวกปิศาจด้วยก็ ไม่ ได้ 22 เราจะยัว่ ยุ ให้ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิมากกว่
าพระองค์หรือ
์
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ง ที่ จะทําได้ นั้น เป็น ประโยชน์
ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง จะทําให้ เจริญ ขึ้น 24 อย่า ให้ ผู้ ใด
เห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จงเห็น แก่ ประโยชน์ ของคนอื่น 25 ทุ กสิ่ ง ที่
เขาขายตามตลาดเนื้ อ นั ้ นร ับ ประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็น แก่ ใจ
สํานึ ก ผิด ชอบ 26 เพราะว่า ‘แผ่ นดิน โลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็น ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 27 ถ้า คนที่ ไม่มี ความเชื่อ จะเชิญ ท่านไปในงานเลี้ยง
และท่านเต็มใจไป สิ ่งที่ เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทานก็ รบ
ั ประทานได้ ไม่ต้องถาม
อะไรโดยเห็นแก่ใจสํานึ กผิดชอบ 28 แต่ถ้ามีใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขา
ถวายแก่รูปเคารพแล้ว� ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่คนทีบ
่ อกนั ้น
และเพราะเห็นแก่ ใจสํานึ กผิดชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับสรรพ
สิง่ ใน โลก นั ้น เป็น ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า � 29 ข้าพเจ้า มิ ได้ หมาย ถึงใจ
สํานึ ก ผิด ชอบของท่าน แต่ หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของคนที่ บอกนั ้น
ทําไมใจสํานึ ก ผิด ชอบของผู้ อ่น
ื จะต้องมาขัด ขวางเสรีภาพของข้าพเจ้า
เล่า 30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารับประทานโดยพระคุณ ทําไมเขาติเตียนข้าพเจ้า
เพราะสิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอบพระคุณ แล้ว เล่า 31 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านจะรับ
ประทาน จะดื่ม หรือ จะทํา อะไรก็ ตาม จงกระทํา เพื่อ เป็นการถวายพระ
เกียรติ แด่ พระเจ้า 32 อย่า เป็นต้น เหตุ ที่ ทําให้ พวกยิว หรือ พวกต่างชาติ
หรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป 33 เหมือนที่ข้าพเจ้าเองได้พยายาม
กระทําทุกสิง่ เพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทัง้ ปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ ส่วน
ตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ ของคนทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้
23

11

“ชายเป็นศีรษะของหญิง�
ท่านทัง้ หลายก็ จงปฏิ บั ติ ตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้า
ปฏิ บัติ ตามอย่างพระคริสต์ 2 พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้าขอชมท่านทัง้
หลายเพราะท่านได้ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า ทุก ประการ และท่านได้ รก
ั ษากฎที่
3
ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่าน แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า พระ
คริสต์ ทรงเป็น ศีรษะของชายทุก คน และชายเป็น ศีรษะของหญิง และ
1

1 โครินธ์ 11:4

315

1 โครินธ์ 11:24

พระเจ้า ทรงเป็น พระเศียรของพระคริสต์ 4 ชายทุก คนที่ กําลัง อธิษฐาน
หรือพยากรณ์ โดยคลุมศีรษะอยู่ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ 5 แต่หญิงทุก
คนที่ กําลัง อธิษฐานหรือ พยากรณ์ ถ้า ไม่ คลุม ศีรษะ ก็ ทําความอัปยศแก่
ศีรษะ เพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้ว 6 เพราะถ้าผู้หญิงไม่ได้
คลุม ศีรษะ ก็ ควรจะตัดผมเสีย แต่ ถ้า การที่ ผู้ หญิง จะตัดผมหรือ โกนผม
นั ้น เป็น สิง่ ที่ น่า อับอาย จงคลุม ศีรษะเสีย 7 เพราะการที่ ผู้ ชายไม่ สมควร
จะคลุมศีรษะนั ้น ก็เพราะว่าผู้ชายเป็นพระฉายาและสง่าราศีของพระเจ้า
ส่วนผู้ หญิง นั ้น เป็น สง่า ราศี ของผู้ ชาย 8 เพราะว่า ไม่ ได้ ทรงสร้างผู้ชาย
จากผู้หญิง แต่ ได้ ทรงสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย 9 และไม่ ได้ ทรงสร้างผู้ชาย
ไว้สําหรับผู้หญิง แต่ ทรงสร้างผู้หญิงไว้สําหรับผู้ชาย 10 ด้วยเหตุ นี้เอง ผู้
หญิง จึง ควรจะเอาสัญญลักษณ์ แห่ งอํา นาจนี้ คลุม ศีรษะ เพราะเห็น แก่
พวกทูต สวรรค์ 11 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ชายก็ ต้องพึ่ง ผู้
หญิง และผู้ หญิ งก ็ ต้องพึ่ง ผู้ ชาย 12 เพราะว่า ผู้ หญิง นั ้น ทรงสร้างมาจาก
ผู้ชายฉั นใด ต่อมาผู้ชายก็ เกิดมาจากผู้หญิงฉั นนั ้น แต่ สิ ่งสารพัดก็มีมา
จากพระเจ้า 13 ท่านทัง้ หลายจงตัดสินเองเถิดว่า เป็นการสมควรหรือไม่
ที่ ผู้ หญิง จะไม่ คลุม ศีรษะเมื่อ อธิษฐานต่อ พระเจ้า 14 ธรรมชาติ เองไม่ ได้
สอนท่านหรือว่า ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็ นที่น่าอายแก่ตัว 15 แต่ถ้าผู้หญิง
ไว้ ผมยาวก็ เป็น สง่า ราศี แก่ ตัว เพราะว่า ผมเป็น สิง่ ที่ ประทานให้ แก่ เขา
เพื่อคลุมศีรษะ 16 แต่ถ้าผู้ใดจะโต้แย้ง เราและคริสตจักรของพระเจ้าไม่
รับธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น
พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า

17 แล ้ว ในการให้คํา สัง
่ ต่อ ไปนี้

ข้าพเจ้า ชมท่านไม่ ได้ คือ ว่าการประชุม
ของท่านนั ้ นม ัก จะได้ ผลเสีย มากกว่า ผลดี 18 ประการแรกข้าพเจ้า ได้ ยิ
นว ่า เมื่อ ท่านประชุม คริสตจั กรน ัน
้ มี การแตกก๊ก แตกเหล่า ในพวกท่าน
และข้าพเจ้า เชื่อ ว่า คงมี ความจริง อยู่ บ้าง 19 เพราะจะต้องมี การขัด แย้
งก ัน บ้าง ใน พวก ท่าน เพื่อ คน ฝ่าย ถูก ใน พวก ท่าน จะ ได้ ปรากฏ เด่น ขึ้น
20 เมื่อ ท่านทัง
้ หลายประชุม พร้อมกัน นั ้น ท่านจึง ประชุม รับ ประทานเป็
นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ 21 เพราะว่าเมื่อท่านรับประทาน บ้าง
ก็ รับ ประทานอาหารของตนก่อนคนอื่น บ้างก็ ยัง หิว อยู่ และบ้างก็ เมา
22 อะไรกันนี่ ท่านไม่มีเรือนที่ จะกินและดื่มหรือ หรือว่าท่านดู หมิ่นคริสต
จักรของพระเจ้า และทําให้ คนที ่ ขัดสนได้ รบ
ั ความอับอาย จะให้ ข้าพเจ้า
ว่า อย่างไรแก่ ท่าน จะให้ ชมท่านหรือ ในเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้า จะไม่ ขอชมท่าน
เลย 23 เพราะว่า เรือ
่ งซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้ กั บท ่านแล้ วน ัน
้ ข้าพเจ้า ได้
รับ จากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ ในคื นที ่ เขาทรยศพระเยซู เจ้ านั ้น พระองค์
ทรงหยิบขนมปัง 24 ครัน
้ ขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า “จงรับ
ไปกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งหักออกเพื่อท่านทั้งหลาย จงกระทํา
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อย่างนี้ ให้ เป็ นที ่ ระลึก ถึง เรา� 25 เมื่อ รับ ประทานแล้ว พระองค์ จึง ทรง
หยิบ ถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว ่า “ถ้วยนี้ คือ พันธสัญญาใหม่
ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด จงดื่มให้เป็นทีร่ ะลึก
ถึง เรา� 26 เพราะว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยนี้
เวลาใด ท่านก็ ประกาศการวายพระชนม์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า จนกว่า
พระองค์ จะเสด็จ มา 27 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วย
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั ้ นก็ทําผิดต่อพระกายและพระ
โลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า 28 ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินข
นมปัง และดื่ม จากถ้วยนี้ 29 เพราะว่า คนที่ กิน และดื่ม อย่างไม่ สมควร ก็
กินและดื่มเพื่อนําพระอาชญามาสู่ตนเอง เพราะมิได้พินิจดูพระกายของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ รับพิธ ี ระลึก ถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างไม่ สมควร บ้างก็ ป่วย บ้างก็
ตาย
30 ด้วยเหตุ นี้ พวกท่านหลายคนจึ งอ ่อ นกํา ลัง และป่ วยอยู่ และที่ ล่วง
หลับไปแล้ วก็มี มาก 31 เพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ ต้อง
ถูก ทําโทษ 32 แต่ เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์ ทรง
ตี สอนเรา เพื่ อม ิ ให้เราถูก พิพากษาลงโทษด้วยกั นก ับ โลก 33 พี่ น้ องของ
ข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั ้น จงคอย
ซึ่งกันและกัน 34 ถ้ามีใครหิวกให้
็ เขากินทีบ
่ ้านเสียก่อน เพื่อเมื่อมาประชุม
กัน ท่าน จะ ได้ ไม่ ถู ก พิพากษา ลงโทษ ส่วน เรือ
่ งอื่นๆ นั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า มา
ข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านเข้าใจเรือ
่ งของประทาน
ฝ่ายจิต วิญญาณนั ้น 2 ท่านรู ้แล ้ วว ่า แต่ ก่อนท่านยัง เป็น คนไม่ เชื่อ นั ้น
ท่านถูกชักนําให้หลงไปนั บถือรู ปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ ตามแต่ ท่านจะถูกนํา
ไป 3 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง บอกท่านทัง้ หลายให้ ทราบว่า ไม่มี ผู้ ใดซึ่ง พูด
โดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะเรียกพระเยซูว่า ผู้ที่ถูกสาปแช่ง และไม่
มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากผู้ที่ พูดโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ 4 แล ้ว ของประทานนั ้ นม ี ต่างๆกัน แต่ มี พระวิญญาณ
องค์เดียวกัน 5 งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน
6 กิจกรรมมี ต่างๆกัน แต่ มี พระเจ้า องค์ เดีย วกั นที ่ ทรงกระทํา สารพัด ใน
ทุก คน 7 การสําแดงของพระวิญญาณนั ้ นม ี แก่ ทุ กคนเพื่อ ประโยชน์ ร่วม
กัน 8 ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้ คนหนึ่ งม ี ถ้อยคํา ประกอบ
ด้วยสติ ปัญญา และให้ อี กคนหนึ่ งม ี ถ้อยคํา อัน ประกอบด้วยความรู ้ แต่
เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 9 และให้ อี กคนหนึ่ งม ี ความเชื่อ แต่
1
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เป็น โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน และให้ อี กคนหนึ่ งม ี ความสามารถ
รักษาคนป่วยได้ แต่ เป็นโดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 10 และให้อีกคน
หนึ่ ง ทําการอัศจรรย์ ต่างๆ และให้ อี กคนหนึ่ ง พยากรณ์ ได้ และให้ อี กคน
หนึ่ ง รู จ
้ ัก สังเกตวิญญาณต่างๆ และให้ อี กคนหนึ่ ง พูด ภาษาต่างๆ และ
ให้ อี กคนหนึ่ ง แปลภาษานั ้นๆได้ 11 สิ ่ง สารพัด เหล่า นี้ พระวิญญาณองค์
เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์
คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน

12 ถึงกายนั ้นเป็ นกายเดียว

ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และบรรดาอวัยวะ
ต่างๆ ของ กาย เดียว นั ้น แม้ จะ มี หลาย ส่วน ก็ ยัง เป็น กาย เดียวกัน ฉั นใด
พระคริสต์ ก็ ทรงเป็น ฉั น นั ้น 13 เพราะว่า ถึง เราจะเป็น พวกยิว หรือ พวก
ต่างชาติ เป็น ทาสหรือม ิ ใช่ ทาสก็ ตาม เราทัง้ หลายได้ รบ
ั บัพ ติศ มาโดย
พระวิญญาณองค์ เดียวเข้า เป็น กายอัน เดียวกัน และพระวิญญาณองค์
เดียวกัน นั ้น ซาบซ่าน อยู่ 14 เพราะ ว่า ร่างกาย มิ ได้ ประกอบ ด้วย อวัยวะ
เดียวแต่ ด้วยหลายอวัยวะ 15 ถ้า เท้า จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นม
ือ ข้าพเจ้า จึง ไม่ ได้ เป็น อวัยวะของร่างกายนั ้น� เท ้า จะไม่ เป็น อวัยวะของ
ร่างกายเพราะเหตุนั้นหรือ 16 และถ้าหูจะพูดว่า “เพราะข้าพเจ้ามิได้เป็น
ตา ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ เป็น อวัยวะของร่างกายนั ้น� หู จะไม่ เป็น อวัยวะของ
ร่างกายเพราะเหตุ นั้น หรือ 17 ถ้า อวัยวะทัง้ หมดในร่างกายเป็น ตา การ
ได้ยน
ิ จะอยู่ ที่ไหน ถ้า ทัง้ ร่างกายเป็น หู การดมกลิน
่ จะอยู่ ที่ไหน 18 แต่
บัดนี้ พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ อวัยวะทุก ส่วนไว้ในร่างกายตามชอบพระทัย ของ
พระองค์ 19 ถ้า อวัยวะทัง้ หมดเป็น อวัยวะเดียว ร่างกายจะมี ที่ไหน 20 แต่
บัดนี้ มี หลายอวัยวะแต่ ก็ ยัง เป็ นร ่า งกายเดียวกัน 21 และตาจะว่า แก่ มือ
ว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่ เท้าว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ ต้องการเจ้า� ก็ ไม่ ได้ 22 แต่ ยิง่ กว่า นี้ อวัยวะของร่างกายที่ เราเห็ นว ่า
อ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่ได้ 23 และอวัยวะของร่างกายที่เราถือว่ามีเกียรติ
น้ อย เราก็ ยงั ทําให้มี เกียรติ ยิง่ ขึ้น และอวัยวะที่ ไม่ น่า ดู นั ้น เราก็ ทําให้น่า
ดู ยิง่ ขึ้น 24 เพราะว่า อวัยวะที่ น่า ดู แล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องตกแต่ งอ ีก
แต่ พระเจ้าได้ ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที่ ต่ํา
ต้อยเป็ นที ่ นับถือ มากขึ้น 25 เพื่อ ไม่ ให้ มี การแก่ง แย่ งก ัน ในร่างกาย แต่
ให้ อวัยวะทุก ส่วนมี ความห่วงใยซึ่ งก ัน และกัน 26 ถ้า อวัยวะอัน หนึ่ ง เจ็บ
อวัยวะ ทัง้ หมดก็ พลอย เจ็ บด ้วย ถ้า อวัยวะ อัน หนึ่ ง ได้ รับ เกียรติ อวัยวะ
ทัง้ หมดก็ พลอยชื่นชมยินดี ด้วย 27 บัดนี้ ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็น กายของ
พระคริสต์ และต่างก็ เป็น อวัยวะของพระกายนั ้น 28 และพระเจ้า ได้ ทรง
โปรดตัง้ บางคนไว้ในคริสตจั กร คือ หนึ่ งอ ัค รสาวก สองผู้ พยากรณ์ สาม
ครู บาอาจารย์ แล้วต่อจากนั ้ นก็มีการอัศจรรย์ ของประทานในการรักษา
โรค การช่วยเหลือ การครอบครอง การพูด ภาษาต่างๆ 29 ทุ กคนเป็ นอ
ัค รสาวกหรือ ทุ กคนเป็น ผู้ พยากรณ์ หรือ ทุ กคนเป็ นคร ู บาอาจารย์ หรือ
ทุ กคนกระทํา การอัศจรรย์ หรือ 30 ทุ กคนได้ รบ
ั ของประทานให้รก
ั ษาโรค
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หรือ ทุกคนพูดภาษาต่างๆหรือ ทุกคนแปลได้หรือ 31 แต่ท่านทัง้ หลายจง
กระตือรือร้น อย่างจริงจัง บรรดาของประทานอัน ดี ที่ สุด นั ้น และข้าพเจ้า
ยังคงแสดงทางที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย

13
คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
และภาษาของทูตสวรรค์ ก็ดี แต่
ไม่มี ความ รัก ข้าพเจ้า เป็น เหมือน ฆ้อง หรือ ฉาบ ที่ กําลัง ส่ง เสียง 2 แม้
ข้าพเจ้า มี ของประทานแห่ง การพยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั บท ัง้
ปวง และ มี ความ รู ้ ทัง้ สิน
้ และ แม้ ข้าพเจ้า มี ความ เชื่อ ทัง้ หมดพอ จะ ยก
ภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย 3 แม้ข้าพเจ้ามอบ
ของสารพัด เพื่อ เลี้ยงคนยากจน และแม้ ข้าพเจ้า ยอมให้ เอาตัว ข้าพเจ้า
ไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าไม่ 4 ความ
รัก นั ้ นก ็ อดทนนานและกระทํา คุณ ให้ ความรัก ไม่ อิจฉา ความรัก ไม่ อวด
ตัว ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่
ฉุ นเฉี ยว ไม่ ช่างจดจํา ความผิด 6 ไม่ ชื่นชมยินดี ในความชัว่ ช้า แต่ ชื่นชม
ยินดี ในความจริง 7 ไม่ แคะไค้ คุ ้ย เขี่ย ความผิด ของเขา และเชื่อ ในส่วน
ดี ของเขาอยู่ เสมอ และมี ความหวัง อยู่ เสมอ และเพียรทนเอาทุก อย่าง
8 ความรัก ไม่ มี วัน สู ญ สิน
้ แม้ คํา พยากรณ์ ก็ จะเสื่อมสูญ ไป แม้ การพูด
ภาษาต่างๆนั ้นกจ
็ ะมีเวลาเลิกไป แม้ความรูก็
้ จะเสื่อมสูญไป 9 เพราะที่เรา
รูน
้ ั ้นกรู็ แต่
้ ส่วนหนึ่ ง และที่เราพยากรณ์ นั้นกพยากรณ์
็
แต่ส่วนหนึ่ ง 10 แต่
เมื่อความสมบูรณม
์ าถึงแล้ว ความบกพร่องนั ้นกจ
็ ะสูญไป 11 เมื่อข้าพเจ้า
ยังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่าง
เด็ก แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้า ก็ เลิก อาการเด็ก เสีย 12 เพราะ
ว่า บัดนี้ เราเห็น สลัวๆเหมือนดู ในกระจก แต่ เวลานั ้น จะได้ เห ็น หน้า กัน
ชัดเจน เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารูแต่
้ ส่วนหนึ่ ง แต่เวลานั ้นข้าพเจ้าจะรู แจ
้ ้งเหมือน
13
ได้ รู ้จัก ข้าพเจ้า แล้ว ด้วย ดัง นั ้น ยัง ตัง้ อยู่ สามสิง่ คือ ความเชื่อ ความ
หวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด
1 แม้ ข้าพเจ้า พูด ภาษาของมนุษย์ก็ดี

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
จง มุ่ง หาความ รัก และ จง ปรารถนา ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ
เฉพาะอย่างยิง่ การพยากรณ์ 2 เพราะว่า ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ พู ดภาษาต่างๆได้
ไม่ ได้ พู ดกับมนุษย์ แต่ ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มี มนุษย์คนใดเข้าใจได้
แต่เขาพูดเป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญาณ 3 ฝ่ายผูที
้ ่พยากรณ์ นั ้นพูดกับ
มนุษย์ทําให้เขาเจริญขึ้น เป็นทีเตื
่ อนสติและหนุนใจ 4 ฝ่ายคนที่พูดภาษา
ต่างๆนั ้ นก ็ ทําให้ ตนเองเจริญ ฝ่ายเดียว แต่ ผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น ย่อมทํา ให้ ค
1
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ริสตจักรจําเริญ ขึ้น 5 ข้าพเจ้า ใคร่ให้ ท่านทัง้ หลายพูด ภาษาต่างๆได้ แต่
ยิง่ กว่านั ้ นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ เพราะว่า
ผู้ที่ พยากรณ์ ได้นั ้ นก็ใหญ่กว่าคนที่ พูดภาษาต่างๆได้ เว้นแต่เขาสามารถ
แปลภาษานั ้นๆออก เพื่อ คริสตจักรจะได้ รบ
ั ความจําเริญ ขึ้น 6 นี่ แหละพี่
น้ องทัง้ หลาย ถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาต่างๆ จะเป็นประโยชน์
อะไรแก่ท่านเล่า เว้นเสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดยคําวิวรณ์ หรือโดย
ความรู ้ หรือ โดยคํา พยากรณ์ หรือ โดยการสัง่ สอน 7 แม้ เป็น สิง่ ที่ ไม่มี ชี
วิตก็ยงั กระทําเสียงได้ เช่นปี่ หรือพิณเขาคู่ ถ้าเสียงนั ้นไม่ ต่างกัน ใครจะ
รู ้ได้ อย่างไรว่า เขาเป่า หรือด ีด อะไร 8 เพราะถ้า แตรเดี่ยวเปล่ง เสียงไม่
ชัดเจน ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้ หลายก็ เป็นเช่น
นั ้น ถ้าท่านไม่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้าใจคําพูดนั ้นได้อย่างไร
ท่านก็จะพูดเพ้อตามลมไป 10 ในโลกนี้ มีภาษาเป็นอันมาก และไม่มีภาษา
ใดๆที่ปราศจากเนื้ อความ 11 เหตุฉะนั ้นถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้ อความของ
ภาษานั ้นๆ ข้าพเจ้า จะเป็น คนต่างภาษากับ คนที่ พูด และคนที่ พู ดนั ้น จะ
เป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย 12 เช่นเดียวกัน เมื่อท่านทัง้ หลายกําลัง
ร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์กระทําตัว
ของท่านให้สามารถที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น 13 เหตุฉะนั ้นให้คนทีพู
่
14
ดภาษาต่างๆอธิษฐานว่า เขาจะสามารถแปลได้ด้วย เพราะถ้าข้าพเจ้า
อธิษฐาน เป็น ภาษา ต่างๆ จิ ต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ก็ จริง แต่
ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ 15 ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้า
จะอธิษฐานด้วยจิต วิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย และ
จะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย 16 มิ
ฉะนั ้น เมื่อ ท่านขอบพระคุณ ด้วยจิต วิญญาณแล้ว คนที ่ อยู่ ในพวกที่ รู ไม่
้
ถึง จะว่า “เอเมน� เมื่อ ท่านขอบพระคุณ อย่างไรได้ ในเมื่อ เขาไม่ เข ้า ใจ
สิง่ ที่ ท่านพูด 17 แม้ ท่านขอบพระคุณ อย่างไพเราะก็ ตาม แต่ คนอื่น นั ้น
จะไม่จําเริญขึ้น 18 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูด
ภาษาต่างๆมากกว่าท่านทัง้ หลายอีก 19 แต่ว่าในคริสตจักร ข้าพเจ้าพอใจ
ที่จะพูดสักห้าคําด้วยความเข้าใจ เพื่อเสียงของข้าพเจ้าจะสัง่ สอนคนอื่น
ด้วย ดีกว่าที่จะพูดหมื่นคําเป็นภาษาต่างๆ 20 พีน้
่ องทัง้ หลาย ความเข้าใจ
ของท่านอย่า ให้ เป็น อย่างเด็ก อย่างไรก็ตามในเรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็น
อย่างเด็ก แต่ ฝ่ายความเข้าใจจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญั
ติ มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะพู ดกับชนชาติ นี้
โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าว ถึงกระนั ้นเขาก็จะไม่
ฟังเรา� ’ 22 เหตุฉะนั ้นการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็นหมายสําคัญแก่คนที่
เชื่อ แต่เป็นหมายสําคัญแก่คนทีไม่
่ เชื่อ แต่การพยากรณ์ นั้นไม่ใช่สําหรับ
คนที่ ไม่เชื่อ แต่ สําหรับคนที่ เชื่อแล้ว 23 เหตุ ฉะนั ้นถ้าทัง้ คริสตจั กรมีการ
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ประชุมพร้อมกัน แล้วคนทัง้ ปวงต่างก็ พู ดภาษาต่างๆ และมีคนที ่รู ไม่
้ ถึง
หรือ คนที่ ไม่ เชื่อ เข้า มา เขาจะมิ เห ็น ไปว่า ท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้ว หรือ
24 แต่ ถ้า ทุก คนพยากรณ์ คนที ่ ไม่ เชื่อ หรือ คนที่ รู ไม่
้ ถึงเข้ามา ทุ กคนก็ จะ
ทําให้ เขารู ้สํานึ ก และทําให้ เขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดัง นั ้น ความลั
บท ี่ ซ่อนอยู่ ในใจของเขาจะเด่น ชัด ขึ้น เขาก็ จะกราบลงนมัสการพระเจ้า
กล่าวว่า พระเจ้าทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกท่านอย่างแน่ นอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน
พี่ น้ องทัง้ หลาย เมื่อ ท่านประชุม กัน ทุ กคนก็ มี เพลงสดุ ดี ทุ กคนก็
มี คํา สัง่ สอน ทุ กคนก็ พู ดภาษาต่างๆ ทุ กคนก็ มี คํา วิวรณ์ ทุ กคนก็ แปล
ข้อความ จะว่าอย่างไรกัน ท่านจงกระทําทุกสิง่ ทุกอย่างเพื่อให้จําเริญขึ้น
27 ถ้า ผู้ ใดจะพูด ภาษาต่างๆ จงให้ พู ดเพียงสองคนหรือ อย่างมากที่ สุ ดก
็ สามคน และให้ พู ดที ละคน และให้ อี กคนหนึ่ ง แปล 28 แต่ ถ้า ไม่ มี ผู้ ใด
แปลก็ ให้ คนเหล่า นั ้น อยู่ เงียบๆในที่ ประชุม คริสตจั กร และให้ พู ดก ับ ตัว
เอง และทูลต่อพระเจ้า 29 ฝ่ายพวกผูพยากรณ์
้
นั ้นให้พูดสองหรือสามคน
และให้คนอื่นวน
ิ ิ จฉั ยข้อความที่เขาพูดนั ้น 30 ถ้ามีสิ่งใดทรงสําแดงแก่คน
อื่ นที ่ นั่ง อยู่ ด้วยกัน ให้ คนแรกนั ้น นิ่ ง เสี ยก ่อน 31 เพราะว่า ท่านทัง้ หลาย
พยากรณ์ ได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู ้ และได้รบ
ั การปลอบประโลม
ใจ 32 วิญญาณของพวกผู้ พยากรณ์ นั ้น ย่อมอยู่ ในบังคับ พวกผู้ พยากรณ์
33 เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุน
่ วาย แต่ทรงเป็นผู้ก่อ
ให้เกิดสันติสุข เหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั ้น
26

ให้ผูหญิ
้
งนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน
จงให้ พวกผู้ หญิง นิ่ ง เสีย ในที่ ประชุม คริสตจั กร เพราะไม่ ได้ รับอน
ุญาตให้ พูด แต่ ให้ เขาอยู่ ใต้ บังคับ บัญชา เหมือนที่ พระราชบัญญัติ สัง่ ไว้
นั ้น 35 ถ้าเขาอยากรู สิ
้ ง่ ใด ก็ ให้เขาถามสามี ที่ บ้าน เพราะว่าการที่ ผู้หญิง
จะพูด ในที่ ประชุม คริสตจั กรน ั นก
้ ็ เป็น สิง่ ที่ น่า อาย 36 อะไรกัน พระวจนะ
ของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียว
หรือ 37 ถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้พยากรณ์ หรืออยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ให้เขา
ยอมรับ ว่า ข้อความซึ่ง ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนั ้น เป็น พระบัญญั ติ ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 38 แต่ ถ้า ผู้ ใดเฉยเมยต่อ ข้อความนี้ ก็ ให้ เขาเฉยเมย
ต่อไป 39 เหตุฉะนั ้นพีน
่ ้ องทัง้ หลาย จงตัง้ ใจปรารถนาที่จะพยากรณ์ ที่เขา
พูดภาษาต่างๆก็อย่าห้ามเลย 40 แต่สิ่งสารพัดซึ่งจะกระทํานั ้น จงกระทํา
ตามสมควร และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
34
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ข่าวประเสริฐ แห่ง การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระคริสต์ นํา มาซึ่ง ความ
รอด
1 ยิง
่ กว่า นี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอให้ท่านคํานึ ง ถึง ข่าวประเสริฐ ที่
ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่ง
ท่านทัง้ หลายตั ้งม ั ่นอยู่ 2 และซึ่ง ทําให้ ท่านรอดด้วย ถ้า ท่านยึด หลัก คํา
สอนที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศไว้แก่ ท่านทัง้ หลายนั ้น เว้น เสีย แต่ ท่านได้ เชื่อ
อย่างไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ งซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั ้น ข้าพเจ้าได้ ประกาศแก่ ท่าน
ทัง้ หลายก่อน คือว่าพระคริสต์ ได้ ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทัง้
หลาย ตามที่ เข ียนไว้ ในพระคัมภีร ์ 4 และทรงถูก ฝัง ไว้ แล ้ วว ั นที ่ สาม
พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาใหม่ ตามที่ มี เข ียนไว้ในพระคัมภีร นั
์ ้น 5 พระองค์
ทรงปรากฏแก่ เคฟาส แล ้ว แก่ อค
ั รสาวกสิบ สองคน 6 ภายหลัง พระองค์
ทรงปรากฏแก่ พวกพี่ น้องกว่า ห้า ร้อยคนในคราวเดียว ซึ่ง ส่วนมากยัง
อยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ แต่ บางคนก็ ล่วงหลับ ไปแล้ว 7 ภายหลัง พระองค์ ทรง
ปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อค
ั รสาวกทัง้ หมด 8 ครัน
้ หลังที่สุดพระองค์ทรง
ปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ด้วย ผู้ เป็น เสมือนเด็ก ที่ คลอดก่อนกําหนด 9 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า เป็น ผู้ น้อยที่สุด ในพวกอัครสาวก และไม่ สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่า
10
เป็ นอ ัค รสาวก เพราะว่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหงคริสตจักรของพระเจ้า แต่
ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยู่ อย่างที่ เป็น อยู่ นี้ ก็ เนื่ องด้วยพระคุณ ของพระเจ้า และ
พระคุณ ของพระองค์ ซ่ึง ได้ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า นั ้ นม ิ ได้ ไร้ประโยชน์
แต่ ข้าพเจ้า กลับ ทํางานมากกว่า พวกเขาเสี ยอ ีก มิใช่ ตัว ข้าพเจ้า เองทํา
แต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยู่กับข้าพเจ้า 11 เหตุฉะนั ้นแม้
ตัวข้าพเจ้าก็ดี หรือพวกเขาก็ดี เราทัง้ หลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมา
นั ้น และท่านทัง้ หลายก็ ได้ เชื่อ อย่างนั ้น 12 แต่ ถ้า เทศนาว่า พระคริสต์ ได้
ทรงฟื้ นขึ้น มาจากตายแล้ว เหตุ ใดพวกท่านบางคนยัง กล่าวว่า การฟื้ น
ขึ้นมาจากตายไม่มี 13 แต่ถ้าการฟื้ นขึ้นมาจากตายไม่มี พระคริสต์ก็หาได้
ทรงเป็นขึ้นมาไม่ 14 ถ้าพระคริสต์ มิได้ ทรงเป็นขึ้นมา การเทศนาของเรา
นั ้ นก็เปล่าประโยชน์ ทัง้ ความเชื่อของท่านทัง้ หลายก็เปล่าประโยชน์ ด้วย
15 และก็ จะปรากฏว่า เราอ้างพยานเท็จ ในเรือ
่ งพระเจ้า เพราะเราอ้าง
พยานถึงพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้นมา แต่ถ้า
คนตายไม่เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ้น
มา 16 เพราะว่า ถ้า คนตายไม่ เป็น ขึ้น มา พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มา
17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็ นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์
ท่านก็ยงั ตกอยูใ่ นบาปของตน 18 และคนทัง้ หลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์
ก็พินาศไปด้วย 19 ถ้าพวกเรามีความหวังใจในพระคริสต์ในชีวตน
ิ ี้เท่านั ้น
เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทัง้ ปวง
ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง
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20 แต่ บัดนี้ พระคริสต์ ทรงเป็ น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และทรงเป็ น
ผลแรกในพวกคนทัง้ หลายที่ ได้ ล่วงหลับ ไปแล้ วน ัน
้ 21 เพราะว่า ความ
ตายได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ คนหนึ่ ง เป็น เหตุ ฉั นใด การเป็น ขึ้น มาจาก
ความตายก็ ได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ ผู้ หน ่ง
ึ เป็น เหตุ ฉั น นั ้น 22 เพราะว่า
คนทัง้ ปวงต้องตายเกี่ยวเนื่ องกับ อาดั ม ฉั นใด คนทัง้ ปวงก็ จะกลับ ได้ ชี
วิต เกี่ยวเนื่ องกับ พระคริสต์ ฉั น นั ้น 23 แต่ ว่า ทุก คนจะเป็น ไปตามลําดับ
คือ พระคริสต์ ทรงเป็น ผลแรก แล ้ว ภายหลั งก ็ คือ คนทัง้ หลายที่ เป็น ของ
พระคริสต์ ในเมื่อพระองค์จะเสด็จมา 24 ต่อจากนั ้นจะเป็นวาระที่สุด เมื่อ
พระองค์ จะทรงมอบอาณาจักรไว้ แก่ พระเจ้า คือ พระบิดา เมื่อ พระองค์
จะ ได้ ทรง ทําลาย การ ปกครอง และ สิทธิ อาํ นาจ และ อานุภาพ หมด แล้ว
25 เพราะว่า พระองค์ จะต้องทรงปกครองอยู่ ก่อน จนกว่า พระองค์ จะได้
ทรงปราบศั ตรู ทัง้ สิน
้ ให้ อยู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรู ตัว สุดท้าย
ที่ จะ ทรง ทํา ลาย นั ้ นก ็ คือ ความ ตาย 27 เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ปราบ สิง่
สารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื่อพระองค์ตรัสว่าทรงปราบ
สิง่ สารพัด ลงนั ้น ก็ เป็ นที ่ ทราบชัด ว่า ยกเว้น องค์ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่
สารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ 28 เมื่อสิง่ สารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว
เมื่อ นั ้น องค์ พระ บุตร ก็ จะ อยู่ ใต้ พระเจ้า ผู้ทรง ปราบ สิง่ สารพัด ให้ อยู่ ใต้
พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่ สารพัดทัง้ ปวง

การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
มิ ฉะนั ้น คนเหล่านั ้ นที ่ รบ
ั บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเขาทํา อะไรกัน
ถ้า คนตายจะไม่ เป็น ขึ้น มา เหตุ ไฉนจึ งม ี คนรับ บัพ ติศ มาสําหรับ คนตาย
เล่า 30 และ เหตุ ไฉน เรา จึง ต้อง เผ ชิญ กับ ภั ยอ ัน ตรา ย ตลอด เวลา เล่า
31 ข้าพเจ้า ขอยืนยัน โดยอ้างความภู มิ ใจซึ่ง ข้าพเจ้า มี อยู่ในท่านทัง
้ หลาย
โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ข้าพเจ้าตายทุกวัน 32 ถ้า
ตามลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้า ต่อสู้ กับ สัตว์ป่า ในเมืองเอเฟซั สน น
ั ้ จะ
เป็น ประโยชน์ อะไรแก่ ข้าพเจ้า ถ้า คนตายไม่ ได้ เป็น ขึ้น มาอีก ‘ให้ เรากิน
และดื่มเถิด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะตาย� 33 อย่าหลงเลย การคบกับคนชัว่
ย่อมทําให้นิสัยที่ดีเสียไป 34 จงตื่นขึ้นสู่ความชอบธรรมและอย่าทําผิดอีก
เลย เพราะว่าบางคนไม่มีความรู เรื
้ อ
่ งพระเจ้าเสียเลย ที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ให้
ท่านมีความละอาย
29

สภาพรู ปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

แต่ บางคนจะถามว่า “คนตายจะเป็น ขึ้น มาอย่างไรได้ เมื่อ เขาเป็น
ขึ้น มาจะมี รู ปกายเป็น อย่างไร� 36 ท่านคนเขลา เมล็ด ที่ ท่านหว่านลง
นั ้น ถ้าไม่ตายเสี ยก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้ 37 เมล็ดข้าวที่ ท่านหว่าน
นั ้น จะเป็น ข้าวสาลี หรือ พืช อื่นๆก็ ดี ท่านมิ ได้ หว่านสิง่ ที่ เป็ นร ู ปร่า งของ
ต้ นที ่ จะงอกขึ้น มา แต่ ได้ หว่านเมล็ด เท่านั ้น 38 แต่ พระเจ้า ทรงประทาน
รู ปร่างต้นของเมล็ดนั ้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ และทรงประทานรู ป
35
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ร่างแก่เมล็ดพืชทุกพรรณตามชนิ ดของมัน 39 เพราะว่าเนื้ อนั ้นไม่เหมือน
กัน หมดทุก อย่าง เนื้ อมนุษย์ ก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ สัตว์สี ่ เท ้าก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ
ปลาก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ นกก็ อย่างหนึ่ ง 40 ร่างกายสําหรับ สวรรค์ ก็ มี และ
ร่างกายสําหรับ โลกก็ มี แต่ ว่า สง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ สวรรค์ ก็ อย่าง
หนึ่ ง และสง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ โลกก็ อย่างหนึ่ ง 41 สง่า ราศี ของ
ดวงอาทิตย์ก็ อย่างหนึ่ ง สง่าราศี ของดวงจันทร์ก็ อย่างหนึ่ ง สง่าราศี ของ
ดวงดาวก็ อย่างหนึ่ ง แท้ ที่ จริงสง่าราศี ของดาวดวงหนึ่ งก็ต่างกั นกับสง่า
ราศี ของดาวดวงอื่นๆ 42 การซึ่งจะเป็น ขึ้น มาจากความตายนั ้ นก ็เหมือน
กัน สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้น เป็น ของที่ จะเปื่ อยเน่า สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั้ นก ็ จะ
ไม่ รู จั
้ ก เปื่ อยเน่า 43 สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้น ไร้เกียรติ สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ ก็ จะมี
สง่าราศี สิ่งที่หว่านลงนั ้นอ่อนกําลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีอํานาจ 44 สิ
่งที่ หว่านลงนั ้ นก็เป็นกายธรรมดา สิ ่งที่ เป็นขึ้นมาก็ จะเป็นกายวิญญาณ
กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็ มี 45 เหมือนมี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘ทรง
สร้างมนุษย์ คนเดิม คือ อาดั ม เป็น จิต วิญญาณมี ชี วิตอยู�
่ แต่ อาด ัม ผู้ ซ่ึง
มาภายหลัง นั ้น เป็ นว ิญ ญาณผู้ ประสาทชีวต
ิ 46 แต่ ร่างกายซึ่ง เกิ ดก ่อน
นั ้น หาใช่ เป็น กายวิญญาณไม่ แต่ เป็น กายธรรมดา แล ้ว ภายหลัง จึง เป็น
กายวิญญาณ 47 มนุษย์เดิ มนัน
้ กําเนิ ดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์
ที่ สองเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มาจากสวรรค์ 48 มนุษย์ ดิ นผู้ นั้น เป็น
อย่างไร มนุษย์ ดิ นทุก คนก็ เป็น อย่างนั ้น มนุษย์ สวรรค์ ผู้ นั ้น เป็น อย่างไร
มนุษย์ สวรรค์ ทุ กคนก็ เป็น อย่างนั ้น 49 และเมื่อ เราเกิด มามี ลักษณะสม
กับ มนุษย์ ดิ นแล้ว เราก็ จะมี ลักษณะสมกับ มนุษย์ สวรรค์ ด้วย 50 แต่ พี่
น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า หมายความว่า เนื้ อ และเลือดจะรับ อาณาจักรของ
พระเจ้า เป็น มรดกไม่ ได้ และสิง่ ซึ่ง เปื่ อยเน่า จะรับ สิง่ ซึ่ง ไม่ รู จั
้ ก เปื่ อยเน่า
เป็นมรดกก็ไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงรู ปกายของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา

ดู ก่อน ข้าพเจ้า มี ความลึ กล ั บท ี่ จะบอกแก่ ท่าน คือ ว่า เราจะไม่ ล่วง
หลับ หมดทุก คน แต่ เราจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว
ในพริบ ตาเดียว เมื่อ เป่า แตรครัง้ สุดท้าย เพราะว่า จะมี เสียงแตร และ
คนที่ ตายแล้ว จะเป็น ขึ้น มาปราศจากเปื่ อยเน่า แล ้ว เราทัง้ หลายจะถูก
เปลี่ยนแปลงใหม่ 53 เพราะว่า สิง่ ซึ่ง เปื่ อยเน่า นี้ ต้องสวมซึ่ง ไม่ เปื่ อยเน่า
และซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
้
51

คริสเตียนทุกคนมีชย
ั ชนะเหนื อความตายโดยพระเยซูคริสต์

54 เมื่อ สิง
่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ จะสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ จะสวม
ซึ่งไม่ รู จั
้ กตาย เมื่อนั ้นตามซึ่งเขียนไว้แล้วจะสําเร็จว่า ‘ความตายก็ ถู กก
ลืน ไปด้วยการมี ชัย� 55 โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้า อยู่ที่ไหน โอ หลุม
ฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยูที
่ ่ไหน 56 เหล็กไนของความตายนั ้นคือบาป และ
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ฤทธิข
์ องบาปคือพระราชบัญญัติ 57 แต่จงขอบพระคุณแด่พระเจ้า ผู้ทรง
ประทานชัยชนะแก่เราทัง้ หลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา 58 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องที่รก
ั ของข้าพเจ้า ท่านจงตั ้งม ั น
่ อยู่ อย่า หวัน
่ ไหว
จงปฏิ บั ติ งานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วยว่า ท่านทัง้
หลายรู ว่้ า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ ก็หามิได้

16
การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
แล ้ว เรือ
่ งการถวายทรัพย์ เพื่อ ช่วยวิสุทธิชนนั ้น ข้าพเจ้า ได้ สัง่ คริสต
จักรที่แควน
้ กาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอให้ท่านจงกระทําเหมือนกันด้วย 2 ทุ
กวัน ต้น สัปดาห์ให้พวกท่านทุก คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้บ้าง ตามที่
พระเจ้า ได้ ทรงให้ ท่านจําเริญ เพื่อ จะไม่ ต้องถวายทรัพย์ เมื่อ ข้าพเจ้า มา
3 เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง แล้ว พวกท่านเห็น ชอบจะรับรองผู้ ใดโดยจดหมาย
ของท่าน ข้าพเจ้า จะใช้ ผู้ นั ้น ถือ ของถวายของท่านไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
1

เปาโลสัญญาว่า จะไปเยีย
่ มชาวโคริน ธ์ การทักทายปราศรัย และคํา
แนะนํา
5 เพราะเมื่อ ข้าพเจ้า ข้ามแคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว ข้าพเจ้า จะมาหาท่าน
เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจว่าจะไปทางมาซิโดเนี ย 6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยูก
่ ั
บท่าน บางที อาจจะอยู่จนถึงสิน
้ ฤดู หนาวก็ เป็นได้ แล้วข้าพเจ้าจะไปทาง
ไหน พวกท่านจะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น 7 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ อยากจะ
พบท่านเมื่อผ่านไปเท่านั ้น แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
โปรด ข้าพเจ้าจะค้างอยูก
่ ับท่านนานๆหน่ อย 8 แต่ข้าพเจ้าจะอยูที
่ ่เมืองเอ
9
เฟซัส จนถึง เทศกาลเพ็น เทคศเต เพราะว่าที่ นี่ มี ประตู เปิด ให้ ข้าพเจ้า
อย่างกว้างขวางน่า จะเกิด ผล ทัง้ ผู้ ขัด ขวางก็ มี เป็ นอ ัน มากด้วย 10 แล ้ว
ถ้า ทิ โมธีม าหาท่านจงให้ เขาอยู่ กั บท ่านโดยปราศจากความกลัว เพราะ
ว่าเขาทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า 11 เหตุฉะนั ้นอย่า
ให้ผู้ใดประมาทเขา แต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมา
ถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ 12 อปอลโล
ซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั ้น ข้าพเจ้าได้ คะยัน
้ คะยอให้ไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย
พร้อมกับพวกพี่น้ อง แต่ท่านไม่จุใจที่จะไปเดีย
๋ วนี้ เมื่อมีโอกาสท่านจึงจะ
ไป 13 ท่านทัง้ หลายจงระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ จงเป็น ลูก ผู้ชาย
14
แท้ จงเข้ม แข็ง ทุ กสิ่ง ซึ่ง ท่านกระทํา นั ้น จงกระทํา ด้วยความรัก 15 พี่
น้ องทัง้ หลาย (ท่านรู ้วา่ ครอบครัว ของสเทฟานั ส เป็น ผลแรกในแคว้น
อาคายา และพวกเขาได้ ถวายตัว ไว้ ในการปรนนิ บั ติว ิ สุทธิ ชนทัง้ ปวง�
16 ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านทัง
้ หลายอยู่ ใต้ บังคับ คนเช่น นั ้น และคนทัง้ ปวงที่
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ช่วยทําการด้วยกัน นั ้ นก ับ เรา 17 ที่ สเทฟานั ส และฟอร์ทู นาทั ส และอา
คายคัสมาแล้วนัน
้ ข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดี เพราะว่าสิง่ ซึ่งท่านทัง้ หลายขาด
นั ้น เขาเหล่านั ้นได้มาทําให้ครบ 18 เพราะเขาทําให้จิตใจของข้าพเจ้าและ
ของท่านทัง้ หลายชุม
่ ชื่น ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรับรองคนเช่น นั ้น 19 คริ
สตจักรทัง้ หลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย อาค
วิลลาและปริสส ิล ลากับ คริสตจักรที่ อยู่ ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึง
มากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า มายัง ท่านทัง้ หลาย 20 พี่ น้ องทุก คนฝาก
ความคิดถึงมายังท่าน ท่านจงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอัน
บริสุทธิ์ 21 คําแสดงความนั บถือนี้ เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้าผู้
ใดไม่รก
ั พระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จมา 23 ขอพระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิต
อยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อท่านทัง้ หลายใน
พระเยซู คริสต์ เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับ แรกถึง ชาวโคริน ธ์ ได้ เข ียน
จากเมืองฟี ลิ ป ปี และส่ง โดยสเทฟานั ส ฟอร์ทู นาทั ส อาคายคัส และทิ
โมธี�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ
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ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้คือเปาโล เขียนในปีค�ศ� 57 ในจดหมายฉบั
บท ี่ 2 ซึ่ง เขียนถึง คริสตจักรในเมืองโคริน ธ์ นี้ เปาโลมี ความชื่นชมยินดี
เพราะคนที่เคยประพฤติผิดประเวณี นั ้นได้กลับใจใหม่แล้ว เปาโลพูดถึง
ความกระวนกระวายและความทุกข์ ใจของท่าน และว่า ท่านได้ รบ
ั ความ
บรรเทาใจเมื่อทิตัสไปหาท่าน เปาโลอ้างอีกครัง้ ว่าท่านเป็นอัครสาวกของ
พระเยซู คริสต์ และบอกให้ค ริสตจักรเตรียมพร้อมที่ จะต้อ นรับท ่านเมื่อ
ท่านจะไปเยีย
่ มเยียน เขาในไม่ชา้ นี้ ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบั
บนี้ไปถึงเมืองโครินธ์
ใน บท ที่ 8 และ 9 มี คํา สอน ที่ ดี มาก เกี่ยว กับ การ ถวาย ทรัพย์ ของ
คริสเตียน
ภาระหนั ก และความทุกข์ ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า
1 เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสา วก ของ พระ เยซู คริสต์ ตามพ ระ ประสงค์ ของ
พระเจ้า และทิโมธีน้องของเรา เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโคริน
ธ์ และบรรดาวิสุทธิชนที่ อยู่ ทัว่ แคว้น อาคายา 2 ขอพระคุณ และสันติสุข
ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเรา และจากพระเยซู คริสต์ เจ้า จงมี แก่
ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งการปลอบ
ประโลมใจทุกอย่าง 4 พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยาก
ทัง้ สิน
้ ของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั ้ นที ่มี ความ
ทุกข์ ยาก อย่าง ใด อย่าง หนึ่ ง ได้ ด้วย การ ปลอบ ประโลม ใจ ซึ่ง ตัว เรา เอง
ได้ รบ
ั จากพระเจ้า 5 เพราะว่า เรามี ส่วนทนทุกข์ กับ พระคริสต์ มากฉั นใด
การปลอบประโลมใจของเราเนื่ องจากพระคริสต์ก็มากฉั นนั ้น 6 ที่เราทน
ความทุกข์ยากนั ้น ก็เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้ความชูใจและความรอด หรือ
ที่เราได้รบ
ั การปลอบประโลมใจนั ้น ก็เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั ความชูใจ
และความรอด ซึ่ง ทําให้ ท่านทัง้ หลายเพียรสู้ ทนความทุกข์ เหมือนอย่าง
เราได้ ทนนั ้น 7 เราจึ งมีความหวังแน่ นอนในท่านทัง้ หลาย เพราะเรารู ว้ า่
ท่านทัง้ หลายได้ มี ส่วนในความทุกข์ ยากฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะได้ มี ส่วน
ในการปลอบประโลมใจฉั นนั ้น 8 พีน้
่ องทัง้ หลาย เราอยากให้ท่านทราบถึง
ความทุกข์ ยากที่ เก ิด แก่ เราในแคว้น เอเชีย ซึ่ง ทําให้ เราหนั กใจจนเหลือ
กําลัง จนเราเกือบหมดหวังที่ จะเอาชีวต
ิ รอดมาได้ 9 ที่ จริงเราคาดว่าเรา
ถึงที่ ตายแล้ว แต่ ที่ เป็น เช่น นี้ ก็ เพื่ อม ิ ให้ เราไว้ใจในตนเอง แต่ ให้ ไว้ใจใน
พระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้ คนทัง้ ปวงฟื้ นจากความตาย 10 พระองค์ ทรงช่วย
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เราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เรา
ไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก 11 ท่านทัง้ หลายจะช่วย
เราได้ ด้วยการอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าคนเป็ นอันมากจะได้ ขอบพระคุณ
เพราะเรา เนื่ องจากของประทานที่ ทรงประทานแก่ เรา อัน เป็นการทรง
ตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล
นี่ เป็น สิง่ ที่ เราชื่นชมยินดี ได้ คือ ใจสํานึ ก ผิด ชอบของเราเป็น พยาน
ว่า เรา ได้ ประพฤติ ตน เป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ โลก และ ยิง่ กว่า นั ้ นก ็ คือ การ
ประพฤติ ต่อ ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย นํ้า ใจ บริ สุทธิ ์ และ ด้วย ความ จริงใจ ซึ่ง
มาจากพระเจ้า และมิ ใช่ ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ตามพระคุณ ของ
พระเจ้า 13 เพราะว่าเราไม่ได้ เขียนเรือ
่ งอื่นถึงท่าน นอกจากเรือ
่ งซึ่งท่าน
ได้ อา่ นและยอมรับ แล้ว และข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า ท่านจะยอมรับ โดยตลอด
14 ตามที่ พวกท่านยอมรับ เราบ้างแล้ วว ่า ในวัน ของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู
มิ ใจในเราได้ เช่น เดีย วกั บท ี่ เราจะภู มิ ใจในท่าน 15 และในความไว้ใจนี้
ข้าพเจ้า ได้ ประสงค์ ว่า จะไปเยีย
่ มพวกท่านก่อน เพื่อ ท่านจะได้ ประโยชน์
สอง เท่า 16 ข้าพเจ้า ใคร่ จะ แวะ เยีย
่ ม พวก ท่าน ระหว่าง ที่ เดิน ทาง ไป ยัง
แคว้น มาซิ โดเนี ย และเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ จากแคว้น มาซิ โดเนี ย ก็ จะแวะ
เยีย
่ มท่านอีก ท่านก็ จะได้ ส่ง ให้ ข้าพเจ้า ออกเดิน ทางไปยัง แคว้น ยู เดีย
17 ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า หมายที่ จะทํา อย่างนั ้น ข้าพเจ้า โลเลหรือ หรือ สิง
่ ที่
ข้าพเจ้ามุ่งหมายไว้ข้าพเจ้ากะโครงการอย่างเนื้ อหนั งหรือ ซึ่งพร้อมที่จะ
กล่าวว่า มาไม่ มาส่งๆไป 18 แต่ พระเจ้า ทรงสัตย์จร ิง แน่ ฉั นใด คํา ของเรา
ที่ กล ่า วกั บท ่า นก็ มิใช่ เป็น คํา รับ หรือ ปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ ฉั น นั ้น 19 เพราะ
ว่า พระบุตรของพระเจ้า คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พวกเรา คือ ข้าพเจ้า กับ สิ
ลวานั สและทิ โมธี ได้ ประกาศแก่ พวกท่านนั ้น ไม่ใช่ จริง ไม่ จริง ส่งๆไป
แต่ โดยพระองค์ นั้นล้วนแต่ จริงทัง้ สิน
้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้า
ก็ เป็น จริง โดยพระเยซู เพราะเหตุ นี้ เราจึง พูด ว่า เอเมนโดยพระองค์ เป็
นที ่ ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 21 บัดนี้ ผู้ ซึ่ง ทรงตัง้ เรากั บท ่า นทัง้ หลาย
ไว้ ในพระคริสต์ และได้ ทรงเจิม เราไว้ นั ้น ก็ คือ พระเจ้า 22 และพระองค์
ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็ นมัดจํา
ด้วย 23 ยิง่ กว่า นั ้น ขอพระเจ้า ทรงเป็น พยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้า ว่า ที่
ข้าพเจ้า ยัง ไม่ ได้ ไปถึง เมืองโคริน ธ์ นั ้น ก็ เพื่อ จะงดโทษพวกท่านไว้ ก่อน
24 เราไม่ใช่เป็ นนายบังคับความเชื่อของพวกท่าน แต่ ว่าเราเป็ นผู้อุปการ
ะความยินดีของท่าน เพราะท่านตังม
้ น
ั ่ อยูโ่ ดยความเชื่อ
12

2
การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด
แต่ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้ ว่า เมื่ อม ี ความทุกข์ อยู่ จะไม่ มาหาพวกท่าน
2
อีก เพราะถ้าข้าพเจ้าทําให้พวกท่านเป็นทุกข์ ใครเล่าจะทําให้ข้าพเจ้ามี
1
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ความยินดี ก็ คือ คนที่ ข้าพเจ้า ทําให้ มี ความทุกข์ นั ่น แหละ 3 และข้าพเจ้า
ได้ เข ีย นข้อ ความนั ้น มาถึง ท่าน เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะไม่ ได้
รับ ความทุกข์ จากคนเหล่า นั ้น ที่ ควรจะทําให้ ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี
ข้าพเจ้า ไว้ใจในพวกท่านว่า ความยินดี ของข้าพเจ้า ก็ เป็น ความยินดี ของ
ท่าน ด้วย 4 เพราะ ว่า ข้าพเจ้า เขียน ถึง ท่าน เพราะ ข้าพเจ้า มี ความ ทุกข์
ระทมใจมาก และนํ้าตาไหลมากมาย มิใช่ เพื่อ จะทําให้ ท่านเป็น ทุกข์ แต่
เพื่อ จะให้ ท่านรู จ
้ ัก ความรัก อย่างมากมายซึ่ง ข้าพเจ้า มี ต่อ ท่านทัง้ หลาย
5 แต่ถ้าผู้ใดเป็ นต้นเหตุทําให้เกิดความทุกข์ ผู้นั ้นกมิ
็ ได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็น
ทุกข์แต่คนเดียว แต่ได้ทําให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่
อยากจะปรักปรําพวกท่านจนเหลือเกิน 6 ที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนเช่น
นั ้ นก ็ พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายควรจะยกโทษให้ ผู้ นั ้น และ
ปลอบประโลมใจเขาต่างหาก กล ั วว ่า คนเช่น นั ้น จะจมลงในความทุกข์
เหลือล้น 8 ดังนั ้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยน
ื ยันความรักต่อคนนั ้นใหม่
9 นี่ คือ เหตุ ที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง ท่าน หวัง จะลองใจท่านดู ว่า ท่านจะยอม
เชื่อ ฟัง ทุก ประการหรือ ไม่ 10 ถ้า พวกท่านจะยกโทษให้ผู้ ใด ข้าพเจ้า ก็ ยก
โทษให้ ผู้ นั ้น ด้วย เพราะถ้า ข้าพเจ้า ยกโทษให้ คนใดๆ ข้าพเจ้า ได้ ยกโทษ
ให้ผู้นั ้นเพราะเห็นแก่ ท่านทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระคริสต์ 11 เพื่อไม่ให้
ซาตานมีชย
้ ลอุบายของมันแล้ว 12 นอกจากนี้ เมื่อ
ั เหนื อเรา เพราะเรารู ก
ข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั ้น มี
ประตู เปิด ให้ แก่ ข้าพเจ้า โดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 13 ข้าพเจ้า ยัง ไม่ มี ความ
สบายใจเลย เพราะข้าพเจ้า ไม่ ได้ พบทิตั สน ้ องของข้าพเจ้า ที่ นั ่น ข้าพเจ้า
จึงลาพวกนั ้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย
คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย
แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรงให้ เรามี ชย
ั เสมอโดยพระคริสต์ และ
ทรงโปรดประทานกลิน
่ หอมแห่ง ความรู ้ ของพระองค์ ให้ ปรากฏด้วยตัว
เราทุกแห่ง 15 เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวานของพระคริสต์จําเพาะ
พระเจ้า ในหมู่คนที่รอด และในหมู่คนที่พินาศ 16 ฝ่ายหนึ่ งเป็นกลิน
่ แห่ง
ความตายซึ่ง นํา ไปสู่ ความตาย และอีก ฝ่ายหนึ่ ง เป็นกลิน
ิ
่ หอมแห่ง ชีวต
ซึ่ง นํา ไปสู่ ชีวต
ิ ใครเล่า จะมี ความสามารถเหมาะสมกับ พันธกิจ เหล่า นี้
17 เพราะว่า เราไม่ เหมือ นคนเป็ นอ ัน มากที่ ทําให้ พระวจนะของพระเจ้า
เสื่อมเสีย แต่ ว่า เราประกาศโดยอาศัย พระคริสต์ ด้วยความจริงใจ อย่าง
คนที่มาจากพระเจ้าและอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า
14

3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
หรือว่าเราต้องการหนั งสือแนะนํา
ตัว ให้ แก่ พวก ท่าน เหมือน อย่าง คน บาง คน หรือ เรา ต้องการ หนั งสือ
1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรือ
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แนะนํา ตัว จาก พวก ท่าน หรือ 2 ท่าน เอง เป็น หนั งสือ ของ เรา จารึก ไว้ ที่
ดวงใจของเรา ให้คนทัง้ ปวงได้รูและได้
้
อ่าน 3 ท่านปรากฏเป็นหนั งสือของ
พระคริสต์ซ่ึงเราเป็นผู้ปรนนิ บัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยนํ้าหมึก แต่ด้วย
พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่
เข ียนไว้ ที่ แผ่ นดวงใจมนุษย์ 4 และเรามี ความไว้ใจในพระเจ้า โดยพระ
คริสต์ อย่างนั ้น 5 มิใช่เราจะคิดถือว่าสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดเกิดจากความสามารถ
ของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
การเปรียบเทียบระหว่างสง่า ราศี ของพระราชบัญญั ติ และสง่า ราศี
ของพระวิญญาณ

6 พระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็ นผูปฏิ
้ บัติได้ตามพันธ

สัญญาใหม่ มิใช่ตามตัวอักษร แต่ตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรนั ้น
ประหารให้ ตาย แต่ พระวิญญาณนั ้น ประทานชีวต
ิ 7 แต่ ถ้า การปฏิ บั ติ ที่
นําไปถึงความตายตามตัวอักษรซึ่งได้เขียนและจารึกไว้ที่ แผ่นศิ ลานัน
้ ยั
งมีรัศมี จนชนชาติอส
ิ ราเอลไม่สามารถจ้องมองหน้าของโมเสสได้เพราะ
รัศมี จากใบหน้าของท่านซึ่งเป็ นรัศมี ที่ กําลัง เสื่อมสูญ ไป 8 ดังนั ้นการปฏิ
บั ติ ตามพระวิญญาณจะไม่ มี รัศมี ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก หรือ 9 เพราะว่า ถ้า การ
รับ ใช้ สําหรับ ปรับ โทษยั งม ี รัศมี การรับ ใช้ สําหรับ ความชอบธรรมก็ ยิ่งม ี
รัศมี มากกว่านั ้ นอ ีก 10 อั นที ่ จร ิง รัศมี ซ่ึง ได้ ทรงประทานให้ นั้ นก ็ อบ
ั แสง
ไปแล้ว เพราะถู กร ัศ มี อน
ั เลิศ ประเสริฐ นั ้น ได้ ส่องข่ม เสีย หมด 11 เพราะ
ถ้า สิง่ ที่ ได้ จางไปยัง เคยมี รัศมี ถึง เพียงนั ้น สิ ่ง ซึ่ง จะดํารงอยู่ ก็ จะมี รัศมี
มากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก 12 เมื่อ เรามี ความหวัง อย่างนั ้น แล้ว เราจึง กล้า มากขึ้
นที ่ จะพูด 13 และไม่ เหมือนโมเสสที่ เอาผ้า คลุม หน้า ไว้ เพื่อ ไม่ ให้ ชนอิส
ราเอลเพ่ งด ู ความเสื่อมของรัศมี ที่ ค่อยๆจางไปนั ้น 14 แต่ จิ ตใจของเขา
ก็ มืดบอดไป เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิม
ผ้าคลุมนัน
้ ยังคงอยู่มิได้เปิดออก แต่ผ้าคลุมนัน
้ ได้เปิดออกแล้วโดยพระ
คริสต์ 15 แต่ ว่า ตลอดมาถึง ทุก วัน นี้ ขณะใดที่ เขาอ่านคํา ของโมเสส ผ้า
คลุ มน ั ้นก ็ ยงั ปิดบัง ใจของเขาไว้ 16 แต่ เมื่อ ผู้ ใดหัน กลับ มาหาองค์ พระผู้
เป็นเจ้า ผ้าคลุ มนันก
้ ็จะเปิดออก 17 บัดนี้ องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ
วิญญาณนั ้น และพระวิญญาณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่ ที่ไหน เสรี
ภาพก็ มี อยู่ ที่ นั่น 18 แต่ เราทัง้ หลายไม่ มี ผ้า คลุม หน้า ไว้ จึง แลดู สง่า ราศี
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็น
เหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศี เป็นลําดับขึ้นไป เช่น
อย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

4
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า

2 โครินธ์ 4:1
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เพราะเหตุ ที่ เรามี การรับ ใช้ นี้ โดยได้ รับ พระกรุ ณา เราจึง ไม่ ย่อท้อ
คือไม่
ได้ ดําเนิ น อย่างมี เล่ห์ เหลี่ยมและไม่ ได้ พล ิก แพลงพระวจนะของพระเจ้า
ด้วยวิธี การอัน ล่อลวง แต่ เราได้ มอบตัว ของเราไว้ กับ จิตสํานึ ก ผิด ชอบ
ของคนทัง้ ปวง โดยสําแดงความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้า
1

2 แต่ ว่า เราได้ สละทิ้งก ิ จการต่างๆที่ ไม่ ซื่อสัตย์ ซึ่ง ปิ ดบัง ซ่อนเร้น ไว้

ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป

3 แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั ้นทีก
่ ําลัง

จะพินาศ 4 ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั ้น พระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไป
เพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ ผู้เป็น
พระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึง พวกเขา 5 ด้วยว่า เราไม่ ได้ ประกาศตัว
เราเอง แต่ ได้ ประกาศพระเยซู คริสต์ ว่า ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
ได้ประกาศตัวเราเองเป็นผู้รับใช้ของท่านทัง้ หลายเพราะเห็นแก่พระเยซู
6 เพราะว่าพระเจ้าองค์นั ้น ผูได้
้ ตรัสสัง่ ให้ความสว่างออกมาจากความมืด
ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความ
รู ถ
้ ึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์
“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน�

7 แต่ ว่าเรามี ทรัพย์สมบัตินี้ อยู่ในภาชนะดิน

เลิศนั ้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

เพื่อให้เห็นว่าฤทธิเ์ ดชอัน

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
เราถูก ขนาบรอบข้าง แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ กระดิก ไม่ ไหว เราจนปัญญา แต่
ก็ ไม่ ถึ งก ับ หมดหวัง 9 เราถูก ข่มเหง แต่ ก็ ไม่ ถู กทอดทิง้ เราถูก ตี ลงแล้ว
แต่ ก็ ไม่ ถึง ตาย 10 เราแบกความตายของพระเยซู เจ้ าไว้ ที่ กายเราเสมอ
เพื่อ ว่า ชีวต
ิ ของพระเยซู จะปรากฏในกายของเราด้วย 11 เพราะว่า พวก
เราที่มีชีวิตอยู่นั้นต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระ
เยซู เพื่อ ว่า พระชนม์ ชี พของพระเยซู จะได้ ปรากฏในเนื้ อ หนั ง ของเราซึ่ง
จะต้องตายนั ้น 12 เหตุ ฉะนั ้น ความตายจึง กําลัง ออกฤทธิอยู
์ ่ ในเรา แต่ ชี
วิตกํา ลัง ออกฤทธิ์อยู่ ในท่านทัง้ หลาย 13 เพราะเรามี ใจเชื่อ เช่น เดียวกัน
ตามที่ เข ียนไว้ว่า ‘ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พูด� เราก็ เชื่อ
เหมือนกัน เพราะฉะนั ้น เราจึง พูด 14 เรารู ้วา่ พระองค์ ผู้ ทรงให้ พระเยซู
เจ้ าคืน พระชนม์ จะทรงโปรดให้ เราเป็น ขึ้น มาเช่ นก ัน โดยพระเยซู และ
จะทรงพาเราเข้า มาเฝ้า พร้อมกั บท ่า นทัง้ หลาย 15 เพราะว่า สิง่ สารพัด
นั ้น เป็น ไปเพื่อ ประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อ ว่า เมื่อ พระคุณ มาถึง คน
เป็น จํานวนมากขึ้น ก็ จะมี การขอบพระคุณ มากยิง่ ขึ้น เป็นการถวายพระ
เกียรติ แด่ พระเจ้า 16 เหตุ ฉะนั ้น เราจึง ไม่ ย่อท้อ ถึง แม้ ว่า กายภายนอก
ของเรากําลัง ทรุ ด โทรมไป แต่ จิ ตใจภายในนั ้ นก ็ ยงั คงจําเริญ ขึ้น ใหม่ ทุก
8

2 โครินธ์ 4:17
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วัน 17 เพราะว่าการทุกข์ ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา ซึ่ง เรารับอย ู่ ประเด ย
ี๋ ว
18
เดียวนั ้นจะทําให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิง่ นิ รน
ั ดร์ ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ
่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิง่ ของซึ่ง
มองเห็นอยูน
่ ั ้นเป็นของไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
เพราะเรารู ้ว่า ถ้า เรือนดิน แห่ง พลับพลาของเรานี้ จะพัง ทําลายเสีย
เรา ก็ยั งม ี ที่ อาศัย ซึ่ง พระเจ้า ทรง โปรด ประทาน ให้ ที่ มิได้ สร้าง ด้วย มื
อมนุษย์ และ ตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ ใน สวรรค์ 2 เพราะ ว่า ใน ร่างกาย นี้ เรา ยัง
ครวญ ครํา่ อยู่ มี ความ ปรารถนา อย่าง ยิง่ ที่ จะ สวม ที่ อาศัย ของ เรา ที่มา
จากสวรรค์ 3 ถ้า ได้ สวมเช่น นั ้น แล้ว เราก็ จะมิ ได้ ถู กพบเห็ นว ่า เปลือย
เปล่า อีก 4 เพราะว่าเราผู้ อาศัย ในพลับพลานี้ จึง ครวญครํา่ เป็น ทุกข์ มิใช่
เพราะปรารถนาที่ จะอยู่ ตัว เปล่า แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ นั ้น เพื่อ
ว่า ร่างกายของเราซึ่ง จะต้องตายนั ้น จะได้ ถู กชี วิ ตอมตะกลืน เสีย 5 แต่
พระเจ้า ทรงเป็น ผู้ เตรียมเราไว้ สําหรับ การเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์
ได้ ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็ นม ัด จํา ไว้ กับ เรา 6 เหตุ ฉะนั ้น เรา
มัน
่ ใจอยู่ เสมอรู ้อยู่ แล ้ วว ่า ขณะที่ เราอยู่ ในร่างกายนี้ เราอยู่ ปราศจาก
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 7 (เพราะเราดําเนิ น โดยความเชื่อ มิใช่ ตามที่ ตามอง
เห็น� 8 เรามี ความมัน
่ ใจ และเราปรารถนาจะอยู่ กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
มากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ 9 เหตุฉะนั ้นเราตัง้ เป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้
ก็ดี หรือไม่อยูก็
่ ดี เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
1

คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (1
คร 3:10-15)
10 เพราะว่าจําเป็นทีเ่ ราทุกคนจะต้องปรากฏตัวทหน
ี่ ้าบัลลังกพ
์ ิพากษา
ของพระคริสต์ เพื่อ ทุก คนจะได้ รับ สมกับ การที่ ได้ ประพฤติ ในร่างกาย
นี้ แล้ว แต่ จะ ดี หรือ ชัว่ 11 เพราะ เหตุ ที่ เรา รู จ
้ ัก ความ น่า เกรง ขาม ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เราจึง ชักชวนคนทัง้ หลาย แต่ เราเป็ นที ่ ประจักษ์ แก่
พระเจ้า และข้าพเจ้า หวัง ว่า เราได้ ปรากฏประจั กษ ์ แก่ จิ ตสํานึ ก ผิด และ
ชอบของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ ได้ ยกย่องตัว เองกั บท ่า นทัง้ หลายอีก
แต่ เราให้ท่านมี โอกาสที่ จะนํา เราออกอวดได้ เพื่อ ท่านจะได้ มี ข้อ โต้ตอบ
คนเหล่านั ้ นที ่ ชอบอวดในสิง่ ซึ่ง ปรากฏ แต่ มิได้ อวดในสิง่ ซึ่ง อยู่ ในจิตใจ
13 เพราะว่า ถ้า เราได้ ประพฤติ อย่างคนเสียจริต เราก็ ได้ ประพฤติ เพราะ
เห็นแก่พระเจ้า หรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ ก็เพื่อประโยชน์ แก่ท่าน
ทัง้ หลาย
ราชทูตของพระคริสต์

2 โครินธ์ 5:14
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14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ ได้ ครอบครองเราอยู่

เพราะเราคิด
เห็น อย่างนี้ ว่า ถ้า ผู้ หน ่งึ ได้ ตายเพื่อ คนทัง้ ปวง เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงจึง
ตายแล้ว 15 และพระองค์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพื่อ คนทัง้ ปวง เพื่อ คนเห
ล่านั ้นทีมี
่ ชีวิตอยูจ
่ ะมิได้เป็นอยูเพื
่ ่อประโยชน์ แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่
เพื่อ พระองค์ ผู้ ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงเป็น ขึ้น มาเพราะเห็น แก่ เขาทัง้
หลาย 16 เหตุฉะนั ้นตัง้ แต่นี้ ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามเนื้ อหนั ง แม้ว่า
เมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามเนื้ อหนั งก็จริง แต่เดีย
๋ วนี้ เราจะ
ไม่ พิจารณาพระองค์ เช่น นั ้ นอ ีก 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดอยู่ ในพระคริสต์ ผู้
นั ้ นก็เป็นคนที่ ถู กสร้างใหม่แล้ว สิ ่งเก่าๆก็ ล่วงไป ดู เถิด สิ ่งสารพัดกลาย
เป็น สิง่ ใหม่ ทัง้ นั ้น 18 ทัง้ สิน
้ นี้ เก ิ ดมาจากพระเจ้า ผู้ ทรงให้ เราคืน ดีกั นก
ับ พระองค์ ทางพระเยซู คริสต์ และทรงโปรดประทานให้ เรารับ ใช้ ในเรือ
่ ง
การคืนดีกัน 19 คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้ คืนดีกันก
ับ พระองค์ เอง มิได้ ทรงถือ โทษในการละเมิด ของเขา และทรงมอบพระ
วจนะแห่ง การคืนดี กัน นั ้น ไว้กับ เรา 20 ฉะนั ้น เราจึง เป็น ราชทูต ของพระ
คริสต์ โดยที่ พระเจ้าทรงขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราผู้แทนของพระ
คริสต์ จึง ขอร้องท่านให้ คืนดี กั นก ับ พระเจ้า 21 เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรง
กระทํา พระองค์ ผู้ ทรงไม่ มี บาป ให้ เป็น ความบาปเพราะเห็น แก่ เรา เพื่อ
เราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6
สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์
ฉะนั ้น เราผู้ เป็น คนทําการร่วมกับ พระองค์ ขอวิงวอนท่านว่า อย่า สัก
แต่รบ
ั พระคุณของพระเจ้าเป็นการหาประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะพระองค์ตรั
สว ่า ‘ในเวลาอัน ชอบ เราได้ ฟัง เจ้า ในวัน แห่ง ความรอด เราได้ ชว
่ ยเจ้า�
ดู เถิด บัดนี้ เป็น เวลาอัน ชอบ ดู เถิด บัดนี้ เป็ นว ัน แห่ง ความรอด� 3 เรามิ
ได้ ให้ ผู้ ใดมี เหตุ สะดุด ในสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดเลย เพื่ อม ิ ให้ การที่ เรารับ ใช้ ปฏิบัติ
นั ้น เป็ นที ่ เขาจะติ เตียนได้ 4 แต่ ว่า ในการทัง้ ปวงเราได้ กระทํา ตัว ให้ เป็
นที่ชอบ เหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็นอันมาก ใน
ความทุกข์ ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ 5 ในการถูกเฆี่ยน ในการที่ถูกจําคุก
ในการวุน
่ วาย ในการงานต่างๆ ในการอดหลับ อดนอน ในการอดอาหาร
6 โดยความบริสุ ทธิ ์ โดยความรู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้ นาน โดยใจกรุ ณา
โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ โดยความรัก แท้ 7 โดยพระวจนะแห่ง ความ
จริง โดยฤทธิ์ เดชของพระเจ้า โดยใช้ เครือ
่ งอาวุธ แห่ง ความชอบธรรม
ด้วยมือขวาและมือ ซ้าย 8 โดยมี เกียรติ ยศและไร้เกียรติยศ โดยเล่าลื อก
ั นว ่า ชัว่ และเล่าลื อก ั นว ่าดี เหมือนถูก เขาหาว่า เป็น คนที่ ล่อลวงเขาให้
หลง แต่ยังเป็นคนสัตย์จริง 9 เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรูจั
้ ก แต่
ยัง เป็น คนที่ เขาทัง้ หลายรู ้จั กด ี เหมือนคนตาย แต่ ดู เถิด เรายัง เป็น อยู่
1
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เหมือนคนถูก เฆี่ยน แต่ ยัง ไม่ ตาย 10 เหมือนคนที่ มี ความทุกข์ แต่ ยั งม ี
ความชื่นชมยินดี อยู่ เสมอ เหมือนคนยากจน แต่ ยัง ทํา ให้ คนเป็ นอ ัน มา
กมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไรเลย แต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
โอ ท่านชาวโคริน ธ์ เราพู ดก ั บท ่า นอย่างไม่ ปิดบัง เลย และใจของ
เราก็เปิดรับท่าน 12 ใจของท่านทัง้ หลายไม่ได้ปิดเพราะเรา แต่ปิดเพราะ
ความรู ส
้ ึกของตนเอง 13 ดังนั ้นในการตอบสนองอย่างเดียวกัน (ข้าพเจ้า
ขอพู ดก ั บท ่านเหมือนอย่างพู ดก ับ บุตร� คือ จงเปิด จิตใจของท่านด้วย
14 ท่านอย่า เข้า เทียมแอกกับ คนที่ ไม่ เชื่อ เพราะว่า ความชอบธรรมจะมี
หุน
้ ส่วนอะไรกับ ความอธรรม และความสว่างจะเข้า สนิ ท กับ ความมืด ได้
อย่างไร 15 พระคริสต์ กับเบลี อล
ั จะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่ เชื่อจะ
มีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ 16 วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพ
ได้ เพราะว่าท่านเป็ นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์ ดังที่พระเจ้า
ตรัสไว้ว่า ‘เราจะอยู่ในเขาทัง้ หลาย และจะดําเนิ นในหมู่พวกเขา และเรา
จะเป็น พระเจ้า ของเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา� 17 องค์ พระผู้
เป็น เจ้า ตรัสว ่า ‘เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงออกจากหมู่ พวกเขาเหล่า นั ้น และจง
แยกตัวออกจากเขาทัง้ หลาย อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะ
รับ พวกเจ้า ทัง้ หลาย 18 เราจะเป็น บิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้า จะเป็น
บุตรชายบุตรสาวของเรา� องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ได้
ตรัสดังนั ้น
11

7

ท่าน ที่ รัก เมื่อ เรา มี พระ สัญญา เช่น นี้ แล้ว ให้ เรา ชําระ ตัว เรา ให้
ปราศจากมลทิน ทุก อย่างของเนื้ อ หนั ง และจิต วิญญาณ และจงทําให้ มี
ความบริสุทธิครบถ้
วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า
์
1

ความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโครินธ์
ขอรับ เราเถิด เรามิ ได้ ทําร้ายผู้ ใด เรามิ ได้ ชวนผู้ ใดให้ ทํา ชัว่ เรามิ ได้
โกงผู้ ใดเลย 3 ข้าพเจ้า พูด เช่น นี้ มิใช่ เพื่อ จะปรักปรํา ท่าน เพราะข้าพเจ้า
บอกแล้วว่า ท่านทัง้ หลายอยู่ในใจของเราทีเดียว จะตายหรือจะเป็ นก็อยู่
ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้า พู ดอย ่างไว้ใจท่านมาก และข้าพเจ้า ภู มิ ใจเพราะท่าน
ทัง้ หลายอย่างมาก ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความชูใจอย่า งบริบู รณ ์ และในความ
ยากลําบากของเราทุก อย่าง ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ความปี ติ ยินดี อย่างเหลือ ล้น
5 เพราะแม้วา
่ เมื่อ เรามาถึง แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว เนื้ อ หนั ง ของเราไม่ ได้
พักผ่อนเลย เรามีความลําบากอยู่รอบข้าง ภายนอกมีการต่อสู้ ภายในมี
ความกลัว 6 แต่ถึงกระนั ้ นก็ดี พระเจ้าผู้ทรงหนุนนํ้าใจคนที่ ท้อใจ ได้ทรง
หนุน นํ้าใจเราโดยทรงให้ทิตั สมาหาเรา 7 และมิ ใช่ เพียงการมาของทิตั ส
เท่านั ้น แต่โดยการที่ท่านได้หนุนนํ้าใจทิตัสด้วย ตามที่ทิตัสได้มาบอกเรา
2
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ถึงความปรารถนาอย่างยิง่ และความโศกเศร้าของท่าน และใจจดจ่อของ
ท่านที่ มีต ่อ ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี มากยิง่ ขึ้น 8 เพราะ
ถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าได้ทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนัน
้ ข้าพเจ้าก็ไม่
เสียใจ ถึง แม้ ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ข้าพเจ้า จะเสียใจบ้าง เพราะข้าพเจ้า เห็ นว
่า จดหมายฉบั บน ั ้ นทํา ให้ ท่านมี ความเสียใจเพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น 9 แต่
บัดนี้ ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี มิใช่ เพราะท่านเสียใจ แต่ เพราะความ
เสียใจนั ้น ทําให้ ท่านกลับ ใจใหม่ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความเสียใจอย่างที่
ชอบพระทัย พระเจ้า ท่านจึง ไม่ ได้ ผลร้ายจากเราเลย 10 เพราะว่า ความ
เสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ย่อมกระทํา ให้ กล ับ ใจใหม่ ซึ่ง นํา ไปถึง
ความรอดและไม่ เป็ นที ่น่าเสียใจ แต่ ความเสียใจอย่างโลกนั ้น ย่อมนําไป
ถึงความตาย 11 จงพิจารณาดูวา่ ความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า
กระทํา ให้ เก ิด ความกระตือรือร้น มากที เดียว ทําให้ เก ิด ความขวนขวาย
ที่ จะแก้ ตัว ใหม่ และการโกรธแทน ความกลัว ความปรารถนาอย่างยิง่
ความกระตือรือร้น การแก้ แค้น ในทุก สิง่ เหล่า นั ้น ท่านได้ พิสูจน์ ให้ เห ็น
แล้ วว ่า ท่านก็ หมดจดในการนี้ แล้ว 12 เหตุ ฉะนี้ ที่ ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่าน
ก็ มิใช่ เพราะ เห็น แก่ คนที ่ ได้ ทํา ผิด หรือ เพราะ เห็น แก่ คนที ่ ต้อง ทน ต่อ
การร้าย แต่เพื่อให้ความห่วงใยของเราที่มีต่อท่านปรากฏแก่ท่านในสาย
พระเนตรพระเจ้า 13 โดยเหตุ นี้ เราจึ งมีความชูใจเมื่อเห็นว่าพวกท่านได้
รับความชูใจ เรามีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้นเพราะความยินดีของทิตัส
ในการที่พวกท่านได้กระทําให้จิตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะถ้าข้าพเจ้า
ได้ อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ ไม่ต้องละอายใจเลย ทุกสิ่งที่ เรา
ได้ กล ่าวแก่ ท่านเป็น ความจริง ฉั นใด สิ ่ง ที่ เราได้ อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่
ทิตั ส เมื่ อก ่อนนั ้น ก็ ปรากฏเป็น จริง เหมือนกัน ฉั น นั ้น 15 และเมื่อ ทิตั สระ
ลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านทัง้ หลาย และการที่พวกท่านต้อนรับเขา
ด้วยความเกรงกลัว จนตัว สัน
่ เขาก็ เพิม
่ ความรัก ในพวกท่านมากยิง่ ขึ้น
16 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี เพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง

8
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
พี่น้ องทัง้ หลาย เราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า
โดยที่ พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ค ริสตจักรต่างๆในแคว้น มาซิ โด
เนี ย 2 เพราะว่าเมื่อคราวที่ พวกเขาถูกทดลองอย่างหนั กได้ รบ
ั ความทุกข์
ยาก ความยินดี ล้นพ้น ของเขาและความยากจนแสนเข็ญ ของเขานั ้น ก็
ล้น ออกมาเป็นใจโอบอ้อมอารีของเขา 3 เพราะข้าพเจ้า เป็น พยานได้ ว่า
เขาถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่จรงก
ิ เก
็ ินความสามารถของเขา
เสี ยอีก 4 และเขายังได้ วงิ วอนเรามากมายขอให้เรายอมรับของถวายนั ้น
และให้เขามีส่วนในการช่วยวิสุทธิชนด้วย 5 ไม่เหมือนที่ เราได้ คาดหมาย
ไว้ แต่ได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วได้มอบตัวให้เรา
ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า 6 จนถึ งก ับ เราได้ เตือนทิตั สว ่า เมื่อ เขาได้
1 ยิง
่ กว่านี้
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เริม
่ แล้ว ฉั นใด ก็ ให้ เขาทํา ให้ สําเร็จ กั บท ่า นทัง้ หลายในพระคุณ นี้ ด้วยเช่
นกัน
คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่าน มี พร ้ อม บริบู รณ ์ ทุก สิง่ คือ ความ เชื่อ ถ้อยคํา
ความรู ้ ความกระตือรือร้นทัง้ ปวง และความรักต่อเรา ท่านทัง้ หลายก็จง
ประกอบพระคุณนี้ อย่างบริบูรณ์ เหมือนกันเถิด 8 ข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ มิได้
หมายว่าให้เป็นคําบัญชา แต่ ได้ นําเรือ
่ งของคนอื่นที ่มีความกระตือรือร้น
มาทดลองความรัก ของท่าน ดู ว่า แท้ หรือ ไม่ 9 เพราะท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก
พระคุณ ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ว่า แม้ พระองค์
มัง่ คัง่ พระองค์ ก็ ยัง ทรงยอมเป็น คนยากจน เพราะเห็น แก่ ท่านทัง้ หลาย
เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เป็น คนมั งม
่ ี เนื่ องจากความยากจนของพระองค์
10 และข้าพเจ้าจะออกความเห็นในเรือ
่ งนี้ เพราะจะเป็นประโยชน์ แก่ท่าน
เรือ
่ งที่ ท่านได้ตัง้ ต้นเมื่อปีกลายนี้ และมิใช่ตัง้ ต้นจะกระทําเท่านั ้น แต่ว่า
มีน้ําใจจะกระทําด้วยนั ้น 11 ฉะนั ้นบัดนี้ ก็ควรแล้วทท
ี่ ่านจะกระทําเรือ
่ งนั ้น
ให้ สําเร็จ เสีย เพื่อ ว่า เมื่อ ท่านมี ใจพร้อมอยู่ แล้ว ท่านก็ จะได้ ทําให้ สําเร็จ
ตามความสามารถของท่าน 12 เพราะว่าถ้ามีน้ําใจพร้อมอยู่แล้ว พระเจ้า
ก็ พอพระทัยที่ จะทรงรับตามที่ ทุกคนมีอยู่ มิใช่ตามที่ เขาไม่มี 13 ข้าพเจ้า
ไม่ได้หมายความว่า ให้การงานของคนอื่นเบาลงและให้การงานของพวก
ท่านหนั กขึ้น 14 แต่เป็นการให้กันไปให้กันมา ในยามที่พวกท่านมีบริบูรณ์
เช่น เวลานี้ ท่าน ก็ ควรจะช่วยคนเหล่านั ้ นที ่ ขัดสน และในยามที่ เขามี
บริบูรณ์ เขาก็ จะได้ ชว
่ ยพวกท่านเมื่อ ขัดสน เพื่อ เป็นการให้ กัน ไปให้ กัน
มา 15 ตามที่ มี เข ียนไว้ว่า ‘คนที ่ เก ็บ ได้ มากก็ ไม่มี เหลือ และคนที่ เก ็บ ได้
น้ อยก็หาขาดไม่�
7

การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
แต่ ขอ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ทรง โปรด ให้ ทิตั สม ี ใจ กระตือรือร้น
อย่างนั ้น เพื่อ ท่านทัง้ หลายเหมือนกัน 17 เพราะไม่ เพียงแต่ เขาได้ รบ
ั คํา
เตือนเท่านั ้น แต่ เขาได้ ไปหาท่านเพราะเขาเองมี ใจพร้อมอยู่ แล ้ว ด้วย
18 เราให้ พี่ น้ องคนหนึ่ ง ที่ มี ชื่อ เสียงในการประกาศข่าวประเสริฐ ตามคริ
สตจักรทัง้ หลายไปกั บท ิตั สด ้วย 19 และมิ ใช่ แต่ เท่านั ้น คริสตจักรได้ ตัง้
คนนั ้น ไว้ให้เป็น เพื่อนเดิน ทางด้ว ยกั นก ับ เราในพระคุณ นี้ ซ่ึง เราได้ รับ ใช้
อยู่ เพื่อ ให้ เป็ นที ่ ถวายเกียรติยศแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และเป็ นที ่ แสดง
นํ้าใจพรักพร้อมของท่าน 20 เราเจตนาจะไม่ ให้ คนหนึ่ ง คนใดติ เตียนเรา
ได้ ในเรือ
่ งของถวายเป็ นอ ัน มากซึ่ง เรารับ มาแจกนั ้น 21 เพราะเรามุ่ง ที่
จะกระทําสิง่ ที่ซื่อสัตย์ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็น
เจ้า เท่านั ้น แต่ ในสายตาของมนุษย์ ด้วย 22 เราได้ ส่ง พี่ น้องอีก คนหนึ่ ง
ไปกับ เขาทัง้ สองด้วย ผู้ ซึ่ง เราได้ ทดสอบแล้ วว ่า มี ความกระตือรือร้น ใน
หลายสิง่ และเดีย
๋ วนี้ เขามีความกระตือรือร้นมากยิง่ ขึ้น เพราะเรามีความ
16
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ไว้ใจในท่านมาก 23 ถ้ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัสก็เป็นเพื่อนร่วมงานของ
ข้าพเจ้า และเป็น ผู้ ชว
่ ยในการของท่านทัง้ หลาย หรือ ถ้า มี คนใดถามถึง
พี่น้องสองคนนั ้น เขาก็เป็นทูตรับใช้ของคริสตจักรทัง้ หลายและเป็นสง่า
ราศี ของพระคริสต์ 24 เหตุ ฉะนั ้น จงให้ ความรัก ของท่านประจั กษ ์ แก่ คน
เหล่า นั ้น และแสดงให้แก่ คริสตจักรทัง้ หลายด้วย ให้สมกั บท ี่ ข้าพเจ้า ได้
อวดเรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง

9

ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็น ต้องเขียนถึง ท่านในเรือ
่ งการสงเคราะห์ วิ สุทธิ ชน
2 เพราะข้าพเจ้า รู ้ วา
่ ใจของท่านพร้อมอยู่ แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวดเรือ
่ ง
พวกท่านกับ พวกมาซิ โดเนี ย ว่า พวกอาคายาได้ จัด เตรียมไว้พร ้ อมแล้ว
ตัง้ แต่ ปีกลาย และความกระตือรือร้น ของพวกท่าน ก็ เร้า ใจคนเป็ นอ ัน
มาก 3 แต่ ข้าพเจ้า ได้ ให้ พี่ น้ องเหล่า นั ้น ไป เพื่ อม ิ ให้ การอวดของเราเรือ
่ ง
ท่านในข้อ นั ้น เป็นการเปล่า ประโยชน์ และเพื่อ ให้ท่านจัด เตรียมไว้ให้พร ้
อมตามที่ ข้าพเจ้าได้ กล่าวแล้ วนน
ั ้ 4 มิ ฉะนั ้น แล้ว ถ้าชาวมาซิ โดเนี ย บาง
คนมากับ ข้าพเจ้า และเห็ นว ่า ท่านมิ ได้ เตรียมพร้อมตามที่ เราได้ อวดไว้
นั ้น (อย่า ว่า แต่ ท่าน จะ ขาย หน้า เลย� เรา เอง ก็ จะ ขาย หน้า ด้วย 5 เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็ นว ่า สมควรจะวิงวอนให้ พี่ น้ องเหล่า นั ้น ไปหาท่าน
ก่อนข้าพเจ้า และให้จัดเตรียมของถวายของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญา
ไว้แล้ว เพื่อของถวายนั ้นจะมี อยู่พร้อม และจะเป็นของถวายที่ ให้ด้วยใจ
ศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
1

พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี

6 นี่ แหละ คนทีห
่ ว่านเพียงเล็กน้ อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้ อย คนที่
หว่านมากก็ จะเกี่ยวเก็บได้ มาก 7 ทุกคนจงให้ตามที่ เขาได้ คิดหมายไว้ใน
ใจ มิใช่ ให้ ด้วยนึ ก เสียดาย มิใช่ ให้ ด้วยการฝืน ใจ เพราะว่า พระเจ้า ทรง
รัก คนนั ้ นที ่ ให้ ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้า ทรงฤทธิ์สามารถประทานพระ
คุณอันอุดมทุกอย่างแก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียง
พอสําหรับ ตัว เสมอ ทัง้ จะมี สิ ่ง ของบริบู รณ ์ สําหรับ งานที่ ดี ทุ กอย่างด้วย
9 (ตามที่เขียนไว้ว่า ‘เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรม
ของเขาดํารงเป็นนิ ตย์� 10 ฝ่ายพระองค์ผูประทานพื
้
ชแก่คนทีหว่
่ าน และ
ประทานอาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรงโปรดให้ พืช ของท่านที่ หว่านนั ้น ทวี
ขึ้น เป็ นอ ัน มาก และจะทรงให้ ผลแห่ง ความชอบธรรมของท่านเจริญ ยิง่
ขึ้น� 11 โดยทรงให้ ท่านทัง้ หลายมี สิ ่ง สารพั ดม ัง่ คัง่ บริบู รณ ์ ขึ้น เพื่อ ให้
ท่านมี แจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่ง จะให้เก ิ ดการขอบพระคุณ พระเจ้า
12 เพราะว่าการรับ ใช้ ในการปรนนิ บั ติ นั ้ นม ิ ใช่ จะช่วยวิ สุ ทธิ ชนซึ่ง ขัดสน
เท่านั ้น แต่ ยัง เป็น เหตุ ให้ มี การ ขอบพระคุณ พระ เจ้า เป็ นอ ัน มาก ด้วย
13 และเนื่ องจากผลแห่ง การรับ ใช้ นั ้น เขาจึง ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า
โดยเหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายยอมฟัง และตัง้ ใจอยู่ ในอํานาจข่าวประเสริฐ ของ
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พระคริสต์ และเพราะเหตุ ท่านได้ แจกจ่ายแก่ เขาและแก่ คนทัง้ ปวงด้วย
ใจกว้างขวาง 14 เขาก็จะวิงวอนขอพระพรให้แก่ท่านทัง้ หลายและปรารถ
นา ท่าน เป็ นอ ัน มาก เพราะ เหตุ พระคุณ ของ พระเจ้า ซึ่ง สถิต อยู่ ใน ท่าน
อย่างเหลือล้น 15 จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์
ทรงประทานนั ้นที่เหลือจะพรรณนาได้

10
เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้

1 บัดนี้ ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อท่านเป็ นส่วนตัว โดยเห็นแก่ความ
อ่อนสุภาพและพระทัย กรุ ณาของพระคริสต์ ข้าพเจ้า ผู้ ซ่ึง ท่านว่า เป็น
คนสุภาพถ่อมตนเมื่อ อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย แต่ เมื่อ อยู่ ต่างหากก็ เป็น คน
ใจกล้า ต่อ ท่านทัง้ หลาย 2 คือ ข้าพเจ้า ขอร้องท่านว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาอยู่กั
บท ่า นอย่า ให้ ข้าพเจ้า ต้องแสดงความกล้า หาญด้วยความแน่ ใจ อย่างที่
ข้าพเจ้า คิด สําแดงต่อ บางคนที่ นึก เห็ นว ่า เรายัง ดําเนิ น ตามเนื้ อ หนั ง นั ้น
3 เพราะว่า ถึง แม้ เรายัง ดําเนิ น อยู่ ในเนื้ อ หนั งก ็ จริง แต่ เราก็ ไม่ ได้ สู้ รบ
ตามฝ่ายเนื้ อหนั ง 4 (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็น
ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ มี อาน ุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ จากพระเจ้า ที่ จะทลายป้อมอัน
แข็งแกร่งลงได้� 5 คือทําลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ ตัง้ ตัว
ขึ้น ขัด ขวางความรู ้ของพระเจ้า และน้ อมนํา ความคิด ทุก ประการให้ เข ้า
อยู่ ใต้ บังคับ จนถึง เชื่อ ฟัง พระคริสต์ 6 และพร้อมที่ จะแก้ แค้น การไม่ เชื่อ
ฟัง ทุก อย่าง ในเมื่อ ความเชื่อ ฟัง ของท่านทัง้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่านแลดู
สิ ่งที่ ปรากฏภายนอกหรือ ถ้าผู้ใดมัน
่ ใจว่าตนเป็นคนของพระคริสต์ ก็ ให้
ผู้ นั ้น คํานึ ง ถึง ตนเองอี กว่า เมื่อ เขาเป็น คนของพระคริสต์ เราก็ เป็น คน
ของพระคริสต์ เหมือนกัน 8 ถึง แม้ ข้าพเจ้า จะโอ้อวดมากไปสัก หน่ อยใน
เรือ
่ งอํานาจ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประทานให้ ไว้ เพื่อ สร้างท่าน มิใช่
เพื่อทําลายท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่ละอาย 9 เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่คิดเห็นว
่า ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านกลัว เพราะจดหมายของข้าพเจ้า 10 เพราะมี บาง
คนพูด ว่า “จดหมายของเปาโลนั ้ นม ี น้ํา หนั ก และมี อาํ นาจมากก็ จริง แต่
ว่าตัวเขาดู อ่อนกําลัง และคําพูดของเขาก็ ใช้ไม่ได้ � 11 จงให้คนเหล่านั ้น
เข้าใจอย่างนี้ ว่า เมื่อเราไม่อยูเราพู
่
ดไว้ในจดหมายของเราว่าอย่างไร เมื่อ
เรามาแล้ว เราก็ จะกระทํา อย่างนั ้น ด้วย 12 เราไม่ ต้องการที่ จะจัด อันดับ
หรือ เปรียบเทียบตัว เราเองกับ บางคนที่ ยกย่องตัว เอง แต่ เมื่อ เขาเอาตัว
ของเขาเป็นเครือ
่ งวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขาก็
เป็นคนขาดปัญญา 13 ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิง่ ใดเกินขอบเขต แต่ว่าจะ
อวดในขอบเขตที่ พระเจ้า ทรงจัด ไว้ให้ เรา และพวกท่านก็ อยู่ ในขอบเขต
นั ้น 14 การที่มาถึงท่านนั ้น มิใช่โดยการล่วงขอบเขตอันควร เรามาจนถึง
ท่านทัง้ หลายเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 15 เรามิได้โอ้อวด
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เกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานที่คนอื่นได้กระทํา แต่เราหวังใจว่า เมื่อ
ความเชื่อ ของท่านจําเริญ มากขึ้น แล้ว ท่านจะช่วยเราให้ ขยายเขตกว้าง
ขวางออกไปอีก เป็ นอ ัน มากตามขนาดของเรา 16 เพื่อ เราจะได้ ประกาศ
ข่าวประเสริฐ ในเขตที่ อยู่ นอกท้องถิน
่ ง
่ ของพวกท่าน โดยไม่ โอ้ อวดเรือ
การงานที่ คนอื่น ได้ ทํา ไว้พร ้ อมแล้ วน ัน
้ 17 ถ้า ผู้ ใดจะอวด ก็ จงอวดองค์
พระผู้เป็นเจ้า 18 เพราะคนที่ ยกย่องตัวเองไม่ เป็ นที ่นับถือของผู้ใด คนที ่
น่านับถือนั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง

11

ข้าพเจ้า อยากจะขอให้ ท่านทนฟัง ความเขลาของข้าพเจ้า สัก หน่ อย
หนึ่ ง และให้ ทนกับ ข้าพเจ้า จริงๆ 2 เพราะว่า ข้าพเจ้า หวงแหนท่านอย่าง
ที่ พระเจ้า ทรงหวงแหน เพราะว่า ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ พวกท่านไว้สําหรับ สามี
ผู้ เดียว เพื่อ ถวายพวกท่านให้ แก่ พระคริสต์ เป็น พรหมจารีบริสุทธิ์ 3 แต่
ข้าพเจ้า เกรงว่า งู นั้น ได้ ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมัน ฉั นใด จิ ตใจ
ของท่านก็จะถู กล่อลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิ์ ซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์
โดยวิธีหน่ง
ึ วิธีใดฉั น นั ้น 4 เพราะว่า ถ้า คนใดจะมาเทศนาสัง่ สอนถึง พระ
เยซูอีกองค์หนึ่ ง ซึ่งแตกต่างกับที่เราได้เทศนาสัง่ สอนนั ้น หรือถ้าท่านจะ
รับ วิญญาณอื่น ซึ่ง แตกต่างกั บท ี่ ท่านได้ รบ
ั แต่ ก่อน หรือ รับข่าวประเสริฐ
อื่นซึ่งแตกต่างกั บที่ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจ
ฟังเขาเสียจริงๆ 5 เพราะข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้
6
ผู้ใหญ่เหล่ านั ้นแม้แต่ น้ อยเลย แม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แต่ ข้าพเจ้าก็ยั
งมีความรู ้ ที่ จริงเราก็ ได้ แสดงข้อนี้ ให้ประจักษ์ แก่ พวกท่านในกิจการทุก
สิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้าได้กระทําผิดหรือในการที่ข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชู
ท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่าน
โดยไม่ได้ คิดค่าหรือ 8 ข้าพเจ้าได้ ปล้ นคริสตจั กรอ่น
ื ด้วยการรับเงินบํารุ ง
9
จากเขา เพื่อ จะได้ ปรนนิ บัติ พวกท่าน และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ กับ พวกท่าน
และกําลังขาดแคลนนั ้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใด เพราะว่า พี่น้ อง
ที่มาจากแคว้นมาซิโดเนี ยได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่ งทางใดทุกประการ
และข้าพเจ้า จะระวัง ตัว เช่น นั ้น ต่อ ไป 10 ความจริง ของพระคริสต์ มี อยู่
ในข้าพเจ้า แน่ ฉั นใด จึง ไม่ มี ผู้ ใดในเขตแคว้น อาคายาสามารถที่ จะห้าม
ข้าพเจ้า ไม่ ให้ อวดเรือ
่ งนี้ ได้ ฉั น นั ้น 11 เพราะเหตุ ใด เพราะข้าพเจ้า ไม่ รก
ั
พวก ท่าน หรือ พระเจ้า ทรง ทราบ ดี ว่า ข้าพเจ้า รัก พวก ท่าน 12 แต่ สิ ่ง ที่
ข้าพเจ้า กระทํา นั ้น ข้าพเจ้า จะกระทํา ต่อ ไป เพื่อ ข้าพเจ้า จะตัด โอกาสคน
เหล่านั ้ นที ่ คอยหาโอกาส เพื่อ ว่า เมื่อ เขาโอ้อวดนั ้น เขาจะได้ ปรากฏว่า มี
สภาพเหมือนกับเรา
1

ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง�
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13 เพราะ คน อย่าง นั ้น เป็ นอ ัค รสา วก เที ยม เป็ น คน งาน ที่ หลอก ลวง
ปลอมตัว เป็ นอ ัค รสาวกของพระคริสต์ 14 การกระทํา เช่น นั ้น ไม่ แปลก
ประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง
ได้ 15 เหตุฉะนั ้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่ผู้รบ
ั ใช้ของซาตานจะปลอมตัว
เป็น ผู้ รับ ใช้ของความชอบธรรม ท้ายที่สุด ของเขาจะเป็น ไปตามการกระ
ทําของเขา

การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล
16 ข้าพเจ้า ขอกล่าวซํ้า อี กว่า

อย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลา
แต่ ถ้า มี ก็ ให้ เขาต้อนรับ ข้าพเจ้า อย่างต้อนรับ คนเขลาเถิด เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ อวดตัว เองได้ บ้าง 17 การที่ ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนั ้น ข้าพเจ้า มิ ได้ พู ด
ตามอย่างองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ พู ดอย ่างคนเขลา ด้วยไว้ใจตัว ในการ
อวดนั ้น 18 เพราะเมื่อ เห็ นว ่า หลายคนเคยอวดตามเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็
จะอวดบ้าง 19 เพราะว่าการที่ ท่านทนฟัง คนเขลาพูด ด้วยความยินดี นั ้น
น่า จะเป็น เพราะท่านช่างฉลาดเสีย นี่ กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้า มี
ผู้ นํา ท่านไปเป็น ทาส ถ้า มี ผู้ ล้างผลาญท่าน ถ้า มี ผู้ มาย ึด ของของท่าน
ไป ถ้า มี ผู้ ยก ตัว เอง เป็น ใหญ่ ถ้า มี ผู้ ตบ หน้า ท่าน 21 ข้าพเจ้า ต้อง พูด
ด้วยความละอายว่า ดู เหมือนเราอ่อนแอเกิน ไปในเรือ
่ งนี้ ไม่ ว่า ใครกล้า
อวดในเรือ
่ งใด (ข้าพเจ้า พู ดอย ่างคนเขลา� ข้าพเจ้า ก็ กล ้า อวดเรือ
่ งนั ้น
เหมือน กัน 22 เขา เป็น ชาติ ฮี บรู หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือน กัน เขา เป็น
ชนชาติ อส
ิ ราเอลหรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขาเป็น เชื้อ สายของอับ
ราฮัมหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน 23 เขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์หรือ
ข้าพเจ้า เป็น ดี กว่า เขาเสี ยอ ีก (ข้าพเจ้า พู ดอย ่างคนโง่� ข้าพเจ้า ทํางาน
มากยิง่ กว่า เขาอีก ข้าพเจ้า ถูก โบยตี เกิน ขนาด ข้าพเจ้า ติด คุก มากกว่า
เขา ข้าพเจ้า หวิด ตายบ่อยๆ 24 พวกยิว เฆี่ยนข้าพเจ้า ห้า ครัง้ ๆละสามสิบ
เก้าที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียวสามครัง้ เขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้า
ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครัง้ ข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลคืน
หนึ่ งกับวันหนึ่ ง 26 ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่
นํ้า เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคน
ต่างชาติ เผชิญ ภัย ในนคร เผชิญ ภัย ในป่า เผชิญ ภัย ในทะเล เผชิญ ภัย
จากพีน
่ ้ องเทียม 27 ต้องทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและยากลําบาก ต้องอดหลับ
อดนอนบ่อยๆ ต้องหิว และกระหาย ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและ
เปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่ เหล่านั ้ นที่อยู่ภายนอกแล้ว ยังมีการอื่นที่
บีบข้าพเจ้าอยูทุ
่ กวันๆ คือการดูแลคริสตจักรทัง้ ปวง 29 มีใครบ้างเป็นคน
อ่อนกําลัง และข้าพเจ้า ไม่ ออ
่ นกําลั งด ้วย มี ใครบ้างที่ ถู กทําให้สะดุด และ
ข้าพเจ้า ไม่ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อนด้วย 30 ถ้า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องอวด ข้าพเจ้า
ก็จะอวดสิง่ ที่แสดงว่า ข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้าทรงเป็นพระ
บิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่
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ควรแก่ การสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงทราบว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ มุสา
32 ผู้ ว่า ราชการเมืองของกษั ตริย์ อาเรทั ส ในนครดามัสกัส ให้ ทหารเฝ้า
นครดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้า 33 แต่เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระบุง
ใหญ่หย่อนลงทางช่องที่กําแพงนคร ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่าน
ผู้ว่าราชการ

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่
ข้าพเจ้า จํา จะต้องอวด ถึง แม้ จะไม่ มี ประโยชน์ อะไร แต่ ข้าพเจ้า จะ
เล่า ต่อ ไปถึง นิ มิ ตและการสําแดงต่างๆซึ่ง มาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 สิ
บสี่ ปี มาแล้ว ข้าพเจ้า ได้ รู ้ จัก ชายคนหนึ่ ง ในพระคริสต์ เขาถู กร ับ ขึ้น ไป
ยัง สวรรค์ ชั ้นที ่ สาม (แต่ จะไปทัง้ กาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ หรือ ไปโดยไม่ มี
กาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ� 3 ข้าพเจ้ารู จ
้ ักชายผูนั
้ ้น (แต่จะ
ไปทัง้ กายหรือ ไม่ มี กาย ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ พระเจ้า ทรงทราบ� 4 คือ ว่า คน
นั ้น ถู กร ับ ขึ้น ไปยังเมืองบรมสุข เกษม และได้ยน
ิ วาจาซึ่ง จะพูด เป็น คํา ไม่
5
ได้ และมนุษย์ จะพูด ออกมาก็ ต้องห้าม สําหรับ ชายนั ้น ข้าพเจ้า อวดได้
แต่สําหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะอวดถึงเรือ
่ ง
การอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า อยากจะอวด ข้าพเจ้า
ก็ ไม่ใช่ คนเขลา เพราะข้าพเจ้า พูด ตามความจริง แต่ ข้าพเจ้า ระงับ ไว้ ก็
เพราะเกรงว่า บางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่ เขาได้ เห็นและได้ ฟังเกี่ยว
กับข้าพเจ้า
1

หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล

7 และเพื่อไม่ ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป

เนื่ องจากที่ ได้เห็นการสําแดง
มากมายนั ้น ก็ ทรงให้ มี หนามในเนื้ อ ของข้าพเจ้า หนามนั ้น เป็น ทูต ของ
ซาตานคอยทุบตี ข้าพเจ้า เพื่อ ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ยกตัว เกิน ไป 8 เรือ
่ งหนาม
นั ้น ข้าพเจ้า วิงวอน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ถึง สาม ครัง้ เพื่อ ขอ ให้ มัน หลุด
ไป จาก ข้าพเจ้า 9 แต่ พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “พระคุณ ของ เรา ก็
มี พอ สําหรับ เจ้า แล้ว เพราะ ความ อ่อนแอ มี ทีไ่ หน เดช ของ เรา ก็ มี
ฤทธิ์ ขึ้น เต็ม ขนาดที่ นั่ น � เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยินดี โอ้ อวดในบรรดา
ความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิเ์ ดชของพระคริสต์จะได้อยูในข้
่
าพเจ้า
10 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเห็น แก่ พระคริสต์ ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจในความอ่อนแอ
ของข้าพเจ้า ในการถูก ว่า กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูก ข่มเหง ใน
การยากลําบาก เพราะว่า ข้าพเจ้า อ่อนแอเมื่อ ใด ข้าพเจ้า ก็ จะแข็ง แรง
มากเมื่อนั ้น 11 ในการอวดนั ้นข้าพเจ้าก็เป็นคนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับ
ข้าพเจ้า ให้ เป็น เพราะว่า สมควรแล้ วท ี่ ท่านจะยกย่องข้าพเจ้า เพราะว่า
ข้าพเจ้า ไม่ ด้อยกว่า อัครสาวกชัน
้ ผู้ ใหญ่ เหล่ านั ้น แต่ ประการใดเลย ถึง
แม้ ข้าพเจ้า จะไม่ วเิ ศษอะไรเลยก็ จริง 12 แท้ จร ิง หมายสําคัญ ต่างๆของ
อัครสาวกก็ ได้ สําแดงให้ ประจักษ์ แจ ้ง ในหมู่ พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดา
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ความเพียร โดยหมายสําคัญ โดยการมหัศจรรย์ และโดยการอิทธิ ฤทธิ์
13 เพราะว่า พวกท่านเสีย เปรียบคริสตจั กรอ่ น
ื ๆในข้อ ใดเล่า เว้น ไว้ในข้อ
นี้ คือ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน การผิด นั ้น ขอท่านให้ อภัย
แก่ ข้าพเจ้า เถิด 14 ดู เถิด ข้าพเจ้า เตรียมพร้อมที่ จะมาเยีย
่ มพวกท่านเป็
นคร งั ้ ที่ สาม และข้าพเจ้า จะไม่ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน เพราะว่า ข้าพเจ้า
ไม่ ต้องการ สิง่ ใด จาก ท่าน แต่ ต้อ งการตั วท ่าน เพราะ ว่าที่ ลูก จะ สะสม
ไว้ สําหรับ พ่อ แม่ ก็ ไม่ สมควร แต่ พ่อ แม่ ควรสะสมไว้ สํา หรับลู ก 15 และ
ข้าพเจ้า มี ความยินดี ที่ จะเสีย และสละแรงหมดเพื่อ ท่านทัง้ หลาย แม้ว ่า
ข้าพเจ้า รัก ท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับ รัก ข้าพเจ้า น้ อยลง 16 ถึง แม้ เป็น เช่น
นั ้น ข้าพเจ้า ก็ มิได้ เป็น ภาระ แก่ พวก ท่าน แต่ เหมือน เป็น ผู้ ชาญ ฉลาด
ข้าพเจ้าใช้อุบายดักจับท่าน 17 ข้าพเจ้าได้ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่าน
ในการที่ ส่ง คนเหล่า นั ้น ไปเยีย
่ มพวกท่านหรือ 18 ข้าพเจ้า ขอให้ ทิตั ส ไป
และพี่น้องอีกคนหนึ่ งไปด้วย ทิตัสได้ ผลประโยชน์ จากพวกท่านบ้างหรือ
เราทัง้ สองมิ ได้ ดําเนิ น การด้วยนํ้าใจอย่างเดียวกัน หรือ เรามิ ได้ เดิน ตาม
รอยเดียวกันหรือ
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ
ท่านทัง้ หลายยัง คิด ว่า เรากําลัง กล่าวแก้ตัว ต่อ ท่านอีก หรือ ที่ จร ิง
เราพูด ในพระคริสต์ ดัง เราอยู่ ต่อ พระพักตร์ พระเจ้า และท่านที่ รัก สิ ่ง
สารพัด ที่ เราได้ กระทํา นั ้น เรากระทํา เพื่อ ท่านจะจําเริญ ขึ้น 20 เพราะว่า
ข้าพเจ้า เกรงว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง ข้าพเจ้า อาจจะไม่ เห ็ นพวกท่านเป็น
เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็น และท่านจะไม่เหน
็ ข้าพเจ้าเหมือนอย่าง
ที่ ท่านอยากเห็น คือเกรงว่าไม่ เหตุ ใดก็ เหตุ หนึ่ ง จะมีการวิวาทกัน ริษยา
กัน โกรธกัน มัก ใหญ่ ใฝ่สูง นิ นทากัน ซุบซิบ ส่อ เสียดกัน จองหองพอง
ตัว และเกะกะวุน
่ วายกัน 21 ข้าพเจ้าเกรงว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้า
ของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าตํ่าต้อยในหมูพ
่ วกท่าน และข้าพเจ้าจะต้อง
เศร้า ใจ เพราะเหตุ หลายคนที่ ได้ ทํา ผิด มาก่อนแล้ว และมิ ได้ กล ับ ใจทิง้
การโสโครก การผิดประเวณี และการลามก ซึ่งเขาได้กระทําอยูนั
่ ้น
19

13
คําตักเตือนก่อนอําลา
ครัง้ นี้ จะเป็ นคร ัง้ ที่ สามที่ ข้าพเจ้า มาเยีย
่ มพวกท่าน ‘คํา พูด ทุกๆคํา
ต้องมี พยานสองหรือ สามปาก จึง จะเป็ นที ่ เชื่อ ถือ ได้ � 2 ข้าพเจ้า ได้ บอก
ท่านแต่ ก่อน และข้าพเจ้า จึง บอกท่านอีก เหมือนเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ อยู่ กั บท
่า นครัง้ ที่ สองนั ้น เดีย
๋ วนี้ ถึง ข้าพเจ้า ไม่ ได้ อยู่ กั บท ่าน ข้าพเจ้า ก็ ยงั เขียน
ฝากถึง เขาเหล่า นั ้น ซึ่ง ได้ กระทํา ผิด แต่ ก่อน และถึง คนอื่น ทัง้ ปวงว่า ถ้า
ข้าพเจ้า มาอีก ข้าพเจ้า จะไม่ เว้น การติ โทษใครเลย 3 เพราะว่า ท่านทัง้
หลายต้องการที่ จะเห็น หลัก ฐานว่า พระคริสต์ ตรัส ทางข้าพเจ้า พระองค์
มิได้ ทรงอ่อนกําลัง ต่อ ท่าน แต่ ทรงฤทธิ์มากในหมู่ พวกท่าน 4 เพราะถึง
1
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แม้วา่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง โดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์ ยัง ทรงพระชนม์
อยู่โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพราะว่าเราก็ออ
่ นกําลังด้วยกันกับพระองค์
แต่ เราจะยั งม ี ชี วิต เป็น อยู่ กับ พระองค์ โดยฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ที่ มีต ่อ
ท่าน ทัง้ หลาย 5 ท่าน จง พิจารณา ดู ตัว ของ ท่าน ว่า ท่าน ตัง้ อยู่ ใน ความ
เชื่อ หรือ ไม่ จงพิ สู จน ์ ตัว ของท่านเองเถิด ท่านไม่ รู ้เองหรือ ว่า พระเยซู
คริสต์ ทรง สถิต อยู่ ใน ท่าน ทัง้ หลาย นอกจาก ท่าน จะ เป็น ผู้ ถู ก ทอด ทิง้
6 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ว่า ท่านคงรู ว
้ า่ เรามิ ได้ เป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้า
อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่กระทําชัว่ ใดๆ มิใช่ว่าเราจะให้
ปรากฏว่า เราเป็ นที ่ ทรงชอบพระทัย แต่ เพื่อ ท่านจะประพฤติ เป็ นที ่ ชอบ
ถึง แม้ จะดู เหมือนเราเองเป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ 8 เพราะว่า เราจะกระทํา สิง่
ใดขัดกับความจริงไม่ได้ ได้แต่ทําเพื่อความจริงเท่านั ้น 9 เพราะว่าเมื่อเรา
อ่อนแอ และท่านเข้มแข็ง เราก็ยินดี เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือขอให้ท่าน
ทัง้ หลายบรรลุ ถึงความบริบูรณ์ 10 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความนี้
เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาแล้ว จะได้ ไม่ต้องกวดขันท่าน
โดยใช้อํานาจ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อ
การก่อขึ้นมิใช่เพื่อการทําลายลง 11 ในที่สุดนี้ พี่น้ องทัง้ หลาย ขอลาก่อน
ท่านจงปรับปรุ ง ตัว ให้ ดี จงมี กําลัง ใจอัน ดี จงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน จง
อยู่ รว่ มกัน อย่างสันติ และพระเจ้า แห่ง ความรัก และสันติสุข จะทรงสถิต
อยู่ กั บท ่าน 12 จงทัก ทายปราศรัยก ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 13 วิ
สุทธิชนทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 14 ขอให้พระคุณ ของ
พระเยซู คริสต์ เจ้า ความรัก แห่ง พระเจ้า และความสนิ ท สนมซึ่ง มาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมาย
ฉบับทส
ี่ องถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี แควน
้ มาซิโดเนี ย และ
ส่งโดยทิตัสและลูกา]
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ เปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57 เปาโลได้ ออก
ประกาศเที่ยวแรกที่ เมือ งอันทิ โอกในแคว้นปิ สิ เดีย เมือ งอิโคนิยู ม เมือง
ลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟี เลีย และเมืองอัททาลิ ยา มี หลายคนได้
รับ ความรอดที่ เมืองเหล่า นั ้น และเปาโลได้ รับ ใช้ที่ นั ่ นอ ีก ในการประกาศ
เที่ยวที่ สองและสามของท่าน แต่มีพวกยิวได้ให้พวกคริสเตียนชาวกาลา
เทีย ถือ พิธี สุ หน ัต และพิธี ต่างๆของโมเสสเข้า ในความเชื่อ ของเขาด้วย
(กจ 15:1) คํา สอนที่ ผิด นี้ ได้ ขยายออกไปทัว่ แคว้น นั ้น และทําให้ พวก
คริสเตียนต้องเข้า ส่วนในศาสนายิว ทําให้ พวกคริสเตียนที่ เคยรับ เชื่ อก
ับ เปาโลได้ ละทิง้ ท่าน และได้ ปฏิ เสธการเป็ นอ ัค รสาวกแท้ ของท่าน จด
หมายฉบับนี้เป็นคําว่ากล่าวจากเปาโลถึงคริสตจักรทัง้ หลายที่ แคว้นกา
ลาเทีย (1:2) เปาโลขอให้เขากลับไปเชื่อข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ จดหมาย
ฉบับนี้ได้ อธิบายถึงข้อผิดพลาดในคําสอนของพวกยิว และได้ ยกย่องคํา
สอนว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
คําคํานั บ
เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสาวก (มิใช่ มนุษย์ แต่ง ตัง้ หรือมนุษย์ เป็น ตัวแทน
แต่งตัง้ แต่พระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดา ผู้ได้ทรงโปรดให้พระเยซู
เป็น ขึ้น มาจากความตายได้ ทรงแต่ง ตัง้ � 2 และบรรดาพี่ น้องที่ อยู่ กับ
ข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทัง้ หลายแห่ง แคว้น กาลาเทีย 3 ขอให้ พระคุณ
และ สันติสุข จาก พระเจ้า พระ บิดา และ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา ดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซูทรงสละพระองค์เอง
เพราะบาปของเราทัง้ หลาย เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชัว่ ร้าย
ตามนํ้าพระทัยพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา 5 ขอให้พระองค์ ทรงมี สง่า
ราศีตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
1

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

ข้าพเจ้า ประหลาด ใจ นั ก ที่ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ผิน หน้า หนี โดย เร็ว จาก
พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านให้ เข ้า ในพระคุณ ของพระคริสต์ และได้ ไป
หาข่าวประเสริฐ อื่น 7 ซึ่ งม ิ ใช่ อย่างอื่น ดอก แต่ ว่า มี บางคนที่ ทําให้ ท่าน
ยุง่ ยาก และ ปรารถนา ที่ จะ บิดเบือน ข่าว ประเสริฐ ของ พระ คริสต์ 8 แต่
แม้ว ่า เราเองหรือ ทูต สวรรค์ ถ้า ประกาศข่าวประเสริฐ อื่น แก่ ท่าน ซึ่ง ขั
ดก ับ ข่าวประเสริฐ ที่ เราได้ ประกาศแก่ ท่านไปแล้ วก ็ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง
9 ตามที่ เราได้ พู ดไว้ก่อนแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าพูดอีกว่า ถ้าผู้ใดประกาศข่าว
ประเสริฐ อื่น แก่ ท่า นที่ ขั ดก ับ ข่าวประเสริฐ ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั ไว้ แล้ว ผู้ นั ้น จะ
6
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ต้องถูกสาปแช่ง 10 บัดนี้ ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ หรือให้เป็ นที
่ ชอบพระทัย พระเจ้า ข้าพเจ้า อุตส่าห์ ประจบประแจงมนุษย์ หรือ เพราะ
ถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้ของพระ
คริสต์
ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รบ
ั การสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า อยาก ให้ท่า นท ราบ ว่า ข่าว ประเสริฐ ที่
ข้าพเจ้า ได้ ประกาศไปแล้ วน น
ั ้ ไม่ ใช่ ของมนุษย์ 12 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้
รับข่าวประเสริฐนั ้นจากมนุษย์ ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้า
ได้รบ
ั ข่าวประเสริฐนั ้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า 13 เพราะ
ท่าน ก็ ได้ ยิน ถึง ชีวต
ิ ใน หน หลัง ของ ข้าพเจ้า เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ ใน ลัทธิ
ยิว แล้ วว ่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหงคริสตจักรของพระเจ้า อย่างร้ายแรงเหลือ
เกิน และพยายามที่ จะทําลายเสีย 14 และเมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในลัทธิ ยิ วน ัน
้
ข้าพเจ้า ได้ ก้าวหน้า เกิน กว่า เพื่อนหลายคนที่ มีอายุ รุ น
่ ราวคราวเดียวกัน
และที่ เป็น ชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ที่ ข้าพเจ้า มี ใจร้อนรนมากกว่า เขา
ในเรือ
่ งขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า 15 แต่ เมื่อเป็ นที ่ชอบ
พระทัยพระเจ้า ผู้ได้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้แต่ครรภ์มารดาของข้าพเจ้า และ
ได้ ทรง เรียก ข้าพเจ้า โดย พระคุณ ของ พระองค์ 16 ที่ จะ ทรง สําแดง พระ
บุตรของพระองค์ ในตัว ข้าพเจ้า เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า ประกาศพระบุตรแก่ ชน
ต่างชาตินั ้น ในทันทีนั ้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับเนื้ อหนั งและเลือดเลย
11

ชีวิตคริสเตียนเริม
่ แรกของเปาโล
และข้าพเจ้า ก็ ไม่ ได้ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พบกับ ผู้ ที่ เป็ นอ ัค
รสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้าได้ ออกไปยังประเทศอาระเบีย แล้วก็ กล
ับมายังเมืองดามัสกัสอีก 18 แลว
้ สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรที่กรุ
งเยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ กั บท ่านสิบ ห้า วัน 19 แต่ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ พบอัคร
สาวกคนอื่น เลย นอกจากยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 แต่
เรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนี้ ดู เถิด ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่ มุ สาเลย 21 หลัง จากนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เข ้า ไปในเขตแดนซีเรีย และซี ลี เซ
ีย 22 และคริสตจักรทัง้ หลายในแคว้น ยู เดีย ซึ่ง อยู่ ในพระคริสต์ ก็ ยัง ไม่ รู ้
จัก หน้า ข้าพเจ้า เลย 23 เขาเพียงแต่ ได้ ยิ นว ่า “ผู้ ที่ แต่ ก่อนเคยข่มเหงเรา
บัดนี้ ได้ ประกาศความเชื่อ ซึ่ง เขาได้ เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้
สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ
17

2
เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรู ซาเล็ม
แล ้ว สิบ สี่ ปี ต่อ มา ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส ได้ ข้น
ึ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ
2
ี และพาทิตั สไปด้วย ข้าพเจ้า ขึ้น ไปตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงแก่
ก
1
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ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ได้ เล่า ข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ประกาศแก่ ชนต่าง
ชาติ ให้ เขาฟัง แต่ ได้ เล่า ให้ คนสําคัญ ฟัง เป็น ส่วนตัว เกรงว่า ข้าพเจ้า อาจ
จะ วิง่ แข่ งก ัน หรือ วิง่ แล้ว โดย ไร้ ประโยชน์ 3 แต่ ถึง แม้ ทิตั ส ซึ่ง อยู่ กับ
ข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรีก เขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุหนั ต 4 เพราะเหตุของ
พี่ น้องจอมปลอมที่ ได้ ลอบเข้า มา เพื่อ จะสอดแนมดู เสรีภาพซึ่ง เรามี ใน
พระเยซูคริสต์ เพราะพวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาส 5 แต่เราไม่ได้ยอม
อ่อนข้อ ให้ กับ เขาแม้ สัก ชัว่ โมงเดียว เพื่อ ให้ ความจริง ของข่าวประเสริฐ
นั ้น ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายต่อ ไป 6 แต่ จากพวกเหล่านั ้ นที ่ เขาถือว่า
เป็นคนสําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตาม ก็ไม่สําคัญอะไรสําหรับ
ข้าพเจ้า เลย พระเจ้า มิ ได้ ทรงเห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด) คนเหล่า นั ้น ซึ่ง เขาถือว่า
เป็น คนสําคัญ ไม่ ได้ เพิม
่ เติ มสิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดให้ แก่ ข้าพเจ้า เลย 7 แต่ ตรง
กันข้าม เมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คน
เหล่านั ้ นที ่ ไม่ ถือ พิธี เข้า สุหนั ต เช่น เดีย วกับเปโตรได้ รบ
ั มอบให้ ประกาศ
ข่าวประเสริฐ แก่ คนที ่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต 8 (เพราะว่า พระองค์ ผู้ ได้ ทรงดล
ใจเปโตรให้ เป็ นอ ัค รสาวกไปหาพวกที่ ถือ พิธี เข้า สุหนั ต ก็ได้ ทรงดลใจ
ข้าพเจ้า ให้ไปหาคนต่างชาติ เหมือนกัน) 9 เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น
ผู้ที่ เขานั บถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ก็ได้
จับ มือขวาของข้าพเจ้า กับ บารนาบัส แสดงว่า เราเป็น เพื่อนร่วมงานกัน
เพื่อ ให้ เราไปหาคนต่างชาติ และท่านเหล่า นั ้น จะไปหาพวกที่ ถือ พิธี เข้า
สุหนั ต 10 ท่านเหล่า นั ้น ขอแต่ เพียงไม่ ให้เราลื มน ึก ถึง คนจน ซึ่ง เป็น สิง่ ที่
ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทํา
เปาโลคัดค้านเปโตร

11 แต่ เมื่อเปโตรมาถึ งอันทิ โอกแล้ว

ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า
เพราะว่า ท่านทํา ผิด แน่ 12 ด้วยว่า ก่อนที่ คนของยากอบมาถึง นั ้น ท่าน
ได้ กิน อยู่ ด้วยกั นก ับ คนต่างชาติ แต่ พอคนพวกนั ้น มาถึง ท่านก็ ปลี กตัว
ออกไปอยู่ เสีย ต่างหาก เพราะกลัว พวกที่ ถือ พิธี เข้า สุหนั ต 13 และพวก
ยิวคนอื่นๆก็ได้แสร้งทําตามท่านเช่นกัน แม้แต่บารนาบัสก็หลงแสร้งทํา
ตามคนเหล่านั ้นไปด้วย 14 แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ดําเนิ นในความ
เที่ยงธรรมตามความจริงของข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่าแก่เปโตรต่อ
หน้าคนทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติ ตามอย่างคนต่าง
ชาติ มิใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติ
ตามอย่างพวกยิวเล่า�
คนทัง้ ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์
เราผู้ มี สัญชาติ เป็น ยิว และไม่ ใช่ คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16 ก็
ยัง รู ้วา่ ไม่ มี ผู้ ใดเป็น คนชอบธรรมได้ โดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั
ติ แต่ โดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เท่านั ้น ถึง เราเองก็ มี ความเชื่อ ใน
15
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พระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์
ไม่ใช่โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยการกระทําตามพ
ระราชบัญญั ติ นั ้น ‘ไม่มี ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดเป็น คนชอบธรรมได้ เลย � 17 แต่ ถ้า
ในขณะที่ เรากําลัง ขวนขวายจะเป็น คนชอบธรรมโดยพระคริสต์ นั ้น เรา
เองยัง ปรากฏเป็น คนบาปอยู่ พระคริสต์ จึง ทรงเป็น ผู้ ส่ง เสริม บาปหรือ
ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย 18 เพราะว่า ถ้า ข้าพเจ้า ก่อ สิง่ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์

เหตุ ว่า โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ตายจากพระราชบัญญั
ติ แล้ว เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ มี ชี วิ ตอยู่ เพื่อ พระเจ้า 20 ข้าพเจ้า ถูก ตรึง ไว้ กับ
พระ คริสต์ แล้ว แต่ ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ชี วิ ตอ ยู่ ไม่ใช่ ข้าพเจ้า เอง มี ชี วิ ตอ ยู่
ต่อ ไป แต่ พระ คริสต์ ต่าง หาก ที่ ทรง มี ชี วิ ตอ ยู่ ใน ข้าพเจ้า และ ชีวต
ิ ซึ่ง
ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ โดยความเชื่อ ใน
พระบุตรของพระเจ้า ผู้ ได้ ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ ทรงสละพระองค์ เอง
เพื่อ ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ กระทํา ให้ พระคุณ ของพระเจ้า ไร้ประโยชน์
เพราะว่า ถ้า ความชอบธรรมเกิด จากพระราชบัญญั ติ แล้ว พระคริสต์ ก็
ทรงสิน
้ พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์
19

3
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ

1 โอ ชาวกาลาเทีย คนเขลา ใครสะกดดวงจิต ของท่านเพื่อ ท่านจะไม่
เชื่อฟังความจริง ทัง้ ๆที่ ภาพการถูกตรึงของพระเยซู คริสต์ ปรากฏอยู่ต่อ
หน้า ต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้า ใคร่รู ้ข้อ เดียวจากท่านว่า ท่านได้ รบ
ั พระ
วิญญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติหรือ หรือได้รบ
ั โดยการฟังด
้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึงเพียงนั ้นทีเดียวหรือ เมื่อท่านเริม
่ ต้นด้วยพระ
วิญญาณแล้ว บัดนี้ ท่านจะให้ สํา เร็จด ้วยเนื้ อ หนั ง หรือ 4 ท่านได้ ทนทุกข์
มากมาย โดย ไร้ ประโยชน์ หรือ ถ้า เป็นการ ไร้ ประโยชน์ จร ิงๆ แล้ว 5 เหตุ
ฉะนั ้น พระองค์ ผู้ ทรงประทานพระวิญญาณแก่ ท่าน และทรงกระทํา การ
อัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทําการเช่นนั ้นโดยการกระทําตามพ
ระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชื่อ

ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม

6 ดัง ที่ อับ รา ฮัม ‘ได้ เชื่อ พระเจ้า� และ ‘และ พระองค์ ทรง นั บ ว่า เป็ น
ความชอบธรรมแก่ท่าน� 7 เหตุฉะนั ้นท่านจงรู เ้ ถิดว่า คนที่เชื่อนั ่นแหละ
ก็ เป็น บุตร ของ อับ รา ฮัม 8 และ พระ คัมภีร ์ นั้ นร ู้ ล่วง หน้า ว่า พระเจ้า จะ
ทรง ให้ คน ต่าง ชาติ เป็น คน ชอบ ธรรม โดย ความ เชื่อ จึง ได้ ประกาศ ข่าว
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ประเสริฐแก่อบ
ั ราฮัมล่วงหน้าว่า ‘ชนชาติทัง้ หลายจะได้รบ
ั พระพรเพราะ
9
เจ้า� เหตุฉะนั ้นคนที่เชื่อจึงได้รบ
ั พระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซ่ึงเชื่อ
ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง

10 เพราะว่าคนทัง
้ หลายซึ่งพึ่งการกระทําตามพระราชบัญญัติก็ถูกสาป

แช่ง เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่มิได้ประพฤติตามทุกข้อความที่เขียน
ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ก็ ถู กสาปแช่ง� 11 แต่ เป็ นที ่ ประจักษ์ ชั ดอย
ู่ แล ้ วว ่า ไม่มี มนุษย์ คนใดเป็น ผู้ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า
ด้วยพระราชบัญญั ติ ได้ เลย เพราะว่า ‘คนชอบธรรมจะมี ชี วิ ตดํา รงอยู่
โดยความเชื่อ� 12 แต่ พระราชบัญญัติ ไม่ ได้ อาศัย ความเชื่อ เพราะ ‘ผู้ ที่
ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ ก็ จะได้ ชี วิตดํา รงอยู่ โดยพระราชบัญญั ติ
นั ้น�
พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

13 พระคริสต์ ทรงไถ่ เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

โดย
การที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเรา เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุกคน
ที่ ต้องถูก แขวนไว้บนต้นไม้ ก็ ต้องถูก สาปแช่ง� 14 เพื่อ พระพรของอับ รา
ฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทัง้ หลายเพราะพระเยซู คริสต์ เพื่อเราจะได้รบ
ั
15
พระสัญญาแห่ง พระวิญญาณโดยความเชื่อ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ขอพูดตามอย่างมนุษย์ ถึงแม้เป็นคําสัญญาของมนุษย์ เมื่อได้รบ
ั รองกัน
แล้ว ไม่ มี ผู้ ใดจะล้ม เลิก หรือ เพิม
่ เติม ขึ้ นอ ีก ได้ 16 แล ้ว บรรดาพระสัญญา
ที่ได้ประทานไว้แก่อับราฮัมและเชื้อสายของท่านนั ้น พระองค์มิได้ตรัสว่า
‘และแก่ เชื้อสายทัง้ หลาย� เหมือนอย่างกับว่าแก่ คนมากคน แต่ เหมือน
กับว่าแก่ คนผู้เดียว ‘และแก่ เชื้อสายของท่าน� ซึ่งเป็นพระคริสต์ 17 แต่
ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้ ว่า พระราชบัญญัติ ซึ่ง มาภายหลัง ถึง สี่ รอ
้ ยสามสิบ ปี
จะทําลายพันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ในพระคริสต์ เมื่ อก ่อนนั ้น
ให้พระสัญญานั ้นขาดจากประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะว่าถ้าได้ รบ
ั มรดกโดย
พระราชบัญญัติ ก็ ไม่ใช่ได้ โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่ พระเจ้าทรงโปรด
ประทานมรดกนั ้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์
ถ้า เช่น นั ้ นม ี พระ ราช บัญญัติ ไว้ ทําไม ที่ เพิม
่ พระ ราช บัญญั ติ ไว้ ก็
เพราะเหตุ จากการละเมิด จนกว่า เชื้อ สายที่ ได้ รับ พระสัญญานั ้น จะมา
ถึง และพวกทูต สวรรค์ ได้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ นั ้น ไว้โดยมือ ของคนกลาง
20 เพราะฉะนั ้น คนที่ เป็ น คนกลางก็ ไม่ ได้ เป็ น คนกลางของฝ่ายเดียว แต่
พระเจ้า นั ้น ทรงเป็น เอกพระเจ้า 21 ถ้า เช่น นั ้น พระราชบัญญั ติ ขัด แย้ งก
ับ พระสัญญาของพระเจ้า หรือ พระเจ้า ไม่ ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะ
ว่าถ้าทรงตัง้ พระราชบัญญัติอันสามารถทําให้คนมีชีวิตอยู่ได้ ความชอบ
19
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ธรรมก็ จะมี ได้ โดยพระราชบัญญั ติ นั ้น จริง 22 แต่ พระคัมภีร ได้
์ บ่ง ว่า ทุ ก
คนอยู่ ในความบาป เพื่อ จะประทานตามพระสัญญาแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ
โดยอาศัย ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เป็น หลัก 23 แต่ ก่อนที่ ความเชื่อ มา
นั ้น เราถูก พระราชบัญญั ติ กักตัว ไว้ ถู กก น
ั ้ เขตไว้จนความเชื่อ จะปรากฏ
24
ภายหลัง เพราะฉะนั ้น พระราชบัญญัติ จึง เป็ นคร ู ของเราซึ่ง นํา เรามา
ถึงพระคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า
แต่ หลัง จากความเชื่อ นั ้น ได้ มาแล้ว เราจึ งม ิ ได้ อยู่ ใต้ บัง คับ ครู นั้ นอ
ีกต่อไปแล้ว 26 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อ
ในพระเยซู คริสต์ 27 เพราะเหตุ ว่า ทุ กคนในพวกท่านที่ รบ
ั บัพ ติศ มาเข้า
ร่วมในพระคริสต์ แล้ว ก็ได้ สวมชีวต
ิ พระคริสต์ 28 จะไม่ เป็น ยิว หรือ กรีก
จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็
นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 29 และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์
แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา
25

4

แล ้ว ข้าพเจ้า ขอพูด ว่า ตราบใดที่ ทายาทยัง เป็น เด็ก อยู่ เขาก็ ไม่ ต่าง
อะไรกับ ทาสเลย ถึง แม้ เขาจะเป็น เจ้าของทรัพย์ สมบัติ ทัง้ ปวง 2 แต่ เขา
ก็ อยู่ ใต้ บังคับ ของผู้ ปกครองและผู้ ดูแล จนถึง เวลาที่ บิ ดาได้ กําหนดไว้
3 ฝ่ายเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็ นเด็กอยู่ เราก็เป็ นทาสอยูใต้
่ บังคับโลกธรรม
1

ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า
แต่ เมื่อ ครบกําหนดแล้ว พระเจ้า ก็ ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ มา
ประสู ติ จากสตรีเพศ และทรงถือกําเนิ ดใต้ พระราชบัญญัติ 5 เพื่อจะทรง
ไถ่ คนเหล่านั ้ นที ่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ ให้ เราได้ รับ ฐานะเป็น บุตร
6 และเพราะท่านเป็ น บุตรแล้ว พระเจ้า จึง ทรงใช้ พระวิญญาณแห่ง พระ
บุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่าน ร้องว่า “อับบา� คือพระบิดา 7 เหตุ
ฉะนั ้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่ เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ วท่านก็
เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์
4

การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก

8 แต่ก่อนนี้ เมื่อท่านทัง
้ หลายยังไม่รู จั
้ กพระเจ้า

ท่านเป็นทาสของสิง่ ซึ่ง
โดยสภาพแล้วไม่ใช่พระเลย
หรือที่ถู
กก ็ คือ พระเจ้า ทรงรู จ
้ ัก ท่านแล้ว เหตุ ไฉนท่านจึง จะกลับ ไปหาโลกธรรม
ซึ่ งอ ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็น ทาสของสิง่ เหล่านั ้ นอ ีก 10 ท่าน
ถือ วัน เดือน ฤดู และปี 11 ข้าพเจ้า เกรงว่าการที่ ข้าพเจ้า ได้ ทํา เพื่อ ท่าน
นั ้น จะไร้ประโยชน์ 12 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า วิงวอนให้ ท่านเป็น เหมือน
ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกัน ท่านไม่ได้ทํา
9 แต่บัดนี้ เมื่อท่านรู จ
้ ักพระเจ้าแล้ว
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ผิด ต่อ ข้าพเจ้า เลย 13 ท่านรู ว
้ า่ ตอนแรกที่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ท่านนั ้น ก็ทําโดยความอ่อนกําลังแห่งเนื้ อหนั ง 14 และการทดลองของ
ข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้า ท่านก็ ไม่ ได้ ดู หมิน
่ หรือปฏิเสธ แต่
ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ของพระเจ้า หรือ
เหมือนกับ พระเยซู คริสต์ 15 ความปลื้ม ใจที่ ท่านได้ กล ่าวไว้ ไปอยู่ ที่ ไหน
เสีย แล้ว เพราะข้าพเจ้า เป็น พยานให้ ท่านได้ ว่า ถ้า เป็น ไปได้ ท่านก็ คงจะ
ควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้าจึงได้ กลายเป็นศั ตรู ของท่าน
เพราะข้าพเจ้า บอกความจริง แก่ ท่านหรือ 17 คนเหล่า นั ้น เอาอกเอาใจ
ท่าน แต่ ไม่ใช่ ด้วยความหวังด ี เลย เขาอยากจะกี ดก ัน พวกท่านเพื่อ ท่าน
จะได้เอาอกเอาใจพวกเขา 18 การเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการ
ดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านเท่านั ้น

การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
19 ลูกน้ อยของข้าพเจ้าเอ๋ย

ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่า
พระคริสต์ จะได้ ทรงก่อ ร่างขึ้น ในตั วท ่าน 20 ข้าพเจ้า ปรารถนาจะอยู่ กับ
พวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยนนํ้า เสียงของข้าพเจ้า เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ข้อ
สงสัย ในตั วท ่าน 21 ท่านที่ อยากอยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ท่านไม่ ได้ ฟัง พระ
ราชบัญญัติหรือ จงบอกข้าพเจ้าเถิด 22 เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุตร
ชายสองคน คนหนึ่ งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่ งเกิดจากหญิงที่เป็นไทย
23 บุตรที่ เกิดจากหญิงทาสี นั้นก็เกิดตามเนื้ อหนั ง แต่ส่วนบุตรที่ เกิดจาก
หญิง ที่ เป็น ไทยนั ้น เกิด ตามพระสัญญา 24 ข้อ ความนี้ เป็ นอ ุปไมย ผู้ หญิง
สองคนนั ้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง คนหนึ่ งมาจากภูเขาซีนาย คลอด
ลูกเป็นทาส คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการ์นั้นได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศ
อาระเบีย ตรงกับกรุ งเยรู ซาเล็มปัจจุบัน เพราะกรุ งนี้ กับพลเมืองเป็นทาส
อยู่ 26 แต่ว่ากรุ งเยรู ซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั ้นเป็นไทย เป็นมารดาของเรา
ทัง้ ปวง 27 เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘จงชื่นชมยินดี เถิด หญิง หมัน ผู้ ไม่
คลอดบุตร จงเปล่ง เสียงโห่ร้อง เจ้ าผู้ ไม่ ได้ เจ ็บ ครรภ์ ด้วยว่า หญิง ที่ ต้อง
อยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยังมีบุตรมากกว่าหญิงที่ยังมีสามีอยู่กับนางมากมาย
นั ก� 28 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ เราเป็น บุตรแห่ง พระสัญญาเช่น เดียวกับ
อิส อัค 29 แต่ ในครัง้ นั ้น ผู้ ที่ เก ิด ตามเนื้ อ หนั ง ได้ ข่มเหงผู้ ที่ เก ิด ตามพระ
วิญญาณฉั นใด ปัจจุบันนี้ ก็ เหมือนกันฉั นนั ้น 30 แต่ พระคัมภีรว์ า่ อย่างไร
ก็ ว่า ‘จงไล่ หญิง ทาสี กับ บุตรชายของนางไปเสีย เถิด เพราะว่า บุตรชาย
ของหญิงทาสี จะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกับบุตรชายของหญิงที่ เป็นไทยไม่ได้
31
� เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ องทัง้ หลาย เราไม่ ใช่ บุ ตรของหญิง ทาสี แต่ เป็น บุตร
ของหญิงที่เป็นไทย
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การพึ่งในพระราชบัญญัติ ก็ ทําให้ขาดจากพระคริสต์ และหลุดไปจาก
พระคุณ

เพื่อ เสรีภาพนั ้น เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงโปรดให้ เราเป็น ไทย เหตุ ฉะ
นั ้น จง ตั ้ งม น
ั ่ และ อย่า เข้า เทียม แอก เป็น ทาส อีก เลย 2 ดู เถิด ข้าพเจ้า
เปาโล ขอบ อก ท่าน ว่า ถ้า ท่า นรั บพิธ ี เข ้าสุ หน ัต พระ คริสต์ จะ ทรง ทํา
ประโยชน์ อะไรให้แก่ ท่านไม่ได้ เลย 3 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่ รบพิ
ั ธ
ี เข ้าสุ หน ัต ทราบอี กว่า เขาถูก ผูกมัด ให้ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ ทัง้
สิน
้ 4 ผู้ ใดในหมู่ พวกท่านที่ เห ็ นว ่า ตัว เองเป็น คนชอบธรรมโดยพระราช
บัญญัติ ท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระคริสต์ยอ
่ มไม่ได้มีผลอัน
5
ใดต่อ ท่านเลย เพราะว่า โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็ รอคอย
ความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ 6 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั ้น การ
ที่ ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่ ร ับพิธ ี เข้า สุหนั ต ก็ หาเกิด ประโยชน์ อัน ใดไม่
แต่ ความเชื่อ ต่างหากซึ่ง กระทํากิ จด ้วยความรัก 7 ท่านวิง่ แข่ งด ี อยู่ แล้ว
ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง 8 การเกลี้ยกล่อมอย่างนี้ ไม่ได้
มาจากพระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อ ขนมเพียงนิ ด หน่ อยย่อม
ทําให้ แป ้ งด ิบ ฟู ข้น
ึ ได้ ทั้ งก ้อน 10 ข้าพเจ้า ไว้ใจท่านในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ว่า ท่านจะไม่ เชื่อ ถือ อย่างอื่น เลย ฝ่ายผู้ ที่ มารบกวนท่านนั ้น จะเป็น ใคร
ก็ตามจะต้องได้ รับ โทษ 11 พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ยัง เทศนาชัก ชวน
ให้ ร บพิ
ั ธ ี เข้า สุหนั ต เหตุ ใดข้าพเจ้า จึง ยัง ถูก ข่มเหงอยู่ อี กเล่า ถ้า เช่น นั ้น
กางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้ว 12 ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั ้นทีร่ บกวน
ท่านถูก ตัด ออกเสีย เลย 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย ที่ ทรงเรียกท่านก็ เพื่อ ให้ มี
เสรีภาพ อย่า เอาเสรีภาพของท่านเป็น ช่องทางที่ จะปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ
หนั ง แต่ จงรับ ใช้ ซ่ึ งก ัน และกัน ด้วยความรัก เถิด 14 เพราะว่า พระราช
บัญญัติ ทัง้ สิน
้ นั ้น สรุ ป ได้ เป็น คํา เดียว คือ ว่า ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง� 15 แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้ อกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าท่าน
จะทําให้กันและกันย่อยยับไป
1

การดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อ หนั งก ับ พระ
วิญญาณ
16 แต่ ข้าพเจ้า ขอบอกว่า จงดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณและท่านจะ
ไม่ สนองความต้องการของเนื้ อ หนั ง 17 เพราะว่า ความต้องการของเนื้ อ
หนั ง ต่อสู้ พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ ต่อสู้ เนื้ อ หนั ง เพราะทัง้ สอง
ฝ่ายเป็น ศั ตรู กัน ดัง นั ้น สิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายปรารถนาทํา จึง กระทํา ไม่ ได้
18 แต่ ถ้า พระวิญญาณทรงนํา ท่าน ท่านก็ ไม่ อยู่ใต้ พระราชบัญญัติ 19 แล
้วการงานของเนื้ อหนั งนั ้นเห็นได้ ชัด คือการเล่นชู้ การล่วงประเวณี การ
โสโครก การลามก 20 การนั บถือ รู ป เคารพ การนั บถือ พ่อ มดหมอผี การ
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เป็น ศั ตรู กัน การวิ วาทก ัน การริษยากัน การโกรธกัน การทุ่ม เถียงกัน
การใฝ่ สูง การแตกก๊ กก ัน 21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมาเหล้า
การเล่น เป็น พาลเกเร และการอื่นๆในทํานองนี้ อีก เหมือนที่ ข้าพเจ้า ได้
เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับทเี่ คยเตือนมาแล้
วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั ้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
ผลของพระวิญญาณ
ฝ่าย ผล ของ พระ วิญญาณ นั ้น คือ ความ รัก ความ ปลาบปลื้ม ใจ
สันติสุข ความอดกลัน
้ ใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ 23 ความสุ ภา
พอ่อนน้ อม การรู ้จั กบ ัง คับ ตน เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มี พระราชบัญญัติ ห้ามไว้
24
เลย ผู้ ที่ เป็น ของพระคริสต์ ได้ เอาเนื้ อ หนั งก ับ ความอยากและราคะ
ตัณหาของเนื้ อหนั งตรึงไว้ที่ กางเขนเสียแล้ว 25 ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระ
วิญญาณ ก็ จงดําเนิ น ชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่า ถือตัว อย่า
ยัว่ โทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย
22

6

พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า ผู้ ใดถูก ครอบงํา อยู่ ในความผิด บาป ท่านซึ่ง อยู่
ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้ นั้น ด้วยใจอ่อนสุภาพให้ เขากลับ ตัง้ ตัว ใหม่
โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย
1

จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน
จงช่วยรับ ภาระของกัน และกัน ท่านจึง จะทําให้ พระราชบัญญัติ ของ
พระคริสต์ สําเร็จ 3 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดถือ ตั วว ่า เป็น คนสําคัญ ทัง้ ๆที่ เขาไม่
สําคัญ อะไรเลย ผู้ นั ้ นก ็ หลอกตัว เอง 4 แต่ ให้ ทุ กคนสํารวจกิจการของ
ตนเองจึง จะมี อะไรๆที่ จะอวดได้ ในตนเองผู้ เดียว ไม่ใช่ เปรียบกับ ผู้ อื่น
5 เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง
2

ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน
จงแบ่งสิง่ ที่ ดี ทุกอย่างให้แก่ผู้ที่
สอนตนเถิด
6 ส่วนผู้ที่ รับคําสอนในพระวจนะแล้ว

การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไร
ลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิง่ นั ้น 8 ผู้ที่หว่านในย่านเนื้ อหนั งของตน ก็จะเกี่ยวเก็บ
ความเปื่ อยเน่า จากเนื้ อ หนั ง นั ้น แต่ ผู้ ที่ หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็ จะ
เกี่ยวเก็บชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์จากพระวิญญาณนั ้น 9 อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทํา
ดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร 10 เหตุ
ฉะนั ้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทัง้ ปวง และเฉพาะอย่างยิง่ ต่อคน
ที่อยูในครอบครั
่
วของความเชื่อ
7 อย่าหลงเลย

คําสรุ ปของเปาโล
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11 ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้า

เองว่า ตัวโตเพียงใด 12 คนที ่ปรารถนาได้ หน้าตามเนื้ อหนั ง เขาบังคับให้
ท่า นรับพิธ ี เข้า สุหนั ต เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ถู กข่มเหงเพราะเรือ
่ งกางเขนของ
พระคริสต์เท่านั ้น 13 ถึงแม้คนที่เข้าสุหนัตแล้วก็มิได้รักษาพระราชบัญญั
ติ แต่ เขาปรารถนาที่ จะให้ ท่านเข้า สุ หน ัต เพื่อ เขาจะได้ เอาเนื้ อ หนั ง ของ
ท่านไปอวด 14 แต่ พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า อวดตัว นอกจากเรือ
่ ง
กางเขนของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ซึ่ง โดยกางเขนนั ้น
โลกตรึง ไว้แล ้ว จากข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ ตรึง ไว้แล ้ว จากโลก 15 เพราะ
ว่าในพระเยซูคริสต์ การที่ถือพิธเข
ี ้าสุหนัตหรือไม่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต ไม่เป็น
ของสําคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญ
คําอําลาของเปาโล
สันติ สุข และพระกรุ ณาจงมี แก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามกฎนี้ และแก่
ชนอิสราเอลของพระเจ้า 17 ตัง้ แต่ นี้ไป ขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้า
เลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซู เจ้าติดอยู่ที่ กายของ
ข้าพเจ้า 18 พี่ น้ องทัง้ หลาย ขอให้ พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป็น เจ้าของเรา จงสถิต อยู่กับ จิต วิญญาณของท่านทัง้ หลายด้วยเถิด เอ
เมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม�
16

เอเฟซัส 1:1

353

เอเฟซัส 1:10

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ
งโรม ที คิก ัส เป็น ผู้ ส่ง จดหมายฉบั บน ี้ ไปถึง ชาวเอเฟซัส (6:20-21) จด
หมายอื่นๆที่เปาโลเขียนขณะที่ ท่านติดคุกอยูคื
่ อ ฟีลิปปี โคโลสี และฟีเล
โมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในเมืองนั ้นมว
ี ห
ิ าร
และรู ปของนางพระอารเทมิส (กจ 20:31) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของ
ประชาชน
จดหมายฉบั บน ี้ ได้ เน้ น ถึง พระกายของพระคริสต์ คือ ทุ กคนที่ เชื่อ ใน
พระเยซู คริสต์ แต่ จดหมายถึง ชาวโคโลสี เน้ น ถึง ศีรษะของพระกายนั ้น
คือ พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักร
เนื้ อ เรือ
่ งที่ สําคัญ ในจดหมายฉบั บน ี้ ก็ คือ ค่า แห่ง การไถ่ บาป ความ
รอดโดยความเชื่อ ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของพวกคริสเตียน การ
ทํา ลายสิ่ งก ี ดก ั ้นระหว่างชาวยิ วก ับ ชาวต่างชาติ และการเตรียมพร้อม
สําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
คําคํานั บ
ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า
เรียน วิ สุทธิ ชน ซึ่ง อยู่ ที่ เมือง เอ เฟซัส และ ผู้ สัตย์ ซื่อ ใน พระ เยซู คริสต์
2 ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระ
เยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายด้วยเถิด
1 เปาโล

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ เราทุกๆ
ประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ 4 ในพระเยซู คริสต์ นั ้น พระองค์
ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตัง้ แต่ ก่อนที่ จะทรงเริม
่ สร้างโลก เพื่อ เราจะบริสุทธิ ์
และปราศจากตําหนิ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ด้วยความรัก 5 พระองค์
ทรงกําหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซู
คริสต์ 6 เพื่อ จะให้เป็ นที ่ สรรเสริญ สง่า ราศี แห่งพระคุณ ของพระองค์ ซึ่ง
โดยพระคุณ นั ้น พระองค์ ทรงบันดาลให้ เราเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในผู้ ทรง
เป็ นที ่ รก
ั ของพระองค์ 7 ในพระเยซู นั ้น เราได้ รับ การไถ่ โดยพระโลหิต
ของพระองค์ คือได้รบ
ั การอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอุดมของ
พระองค์ 8 ซึ่ง ได้ ทรงประทานแก่ เราอย่างเหลือ ล้น ให้มี ปัญญาสุขุม และ
9 พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ เรารู ค
มี ความรู รอบคอบ
้
้ วามลึ กล ับ ในพระทัย
ของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงดําริไว้ใน
พระองค์เอง 10 ประสงค์ว่าเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแล้
์ ว พระองค์จะ
3

เอเฟซัส 1:11

354

เอเฟซัส 1:23

ทรงรวบรวมทุก สิง่ ทัง้ ที่ อยู่ ในสวรรค์ และในแผ่น ดิน โลกไว้ในพระคริสต์
11 และในพระองค์ นั้น เราได้ รบ
ั มรดกที่ ทรงดําริไว้ตามพระประสงค์ ของ
พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา ทุก สิง่ ตามที่ ได้ ทรงตริตรองไว้ สมกับ พระทัย ของ
พระองค์ 12 เพื่อ เราทัง้ หลายผู้ ได้ วางใจในพระคริสต์ ก่อนจะได้ รับ การ
แต่งตัง้ ให้เป็นทีส
่ รรเสริญแก่สง่าราศีของพระองค์ 13 และในพระองค์นั้น
ท่านทัง้ หลายก็ ได้ วางใจเช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ ฟังพระวจนะแห่งความ
จริง คือ ข่าวประเสริฐ เรือ
่ งความรอดของท่าน และได้ เชื่อ ในพระองค์ แล
้ว ด้วย ท่าน ก็ ได้ รับ การผนึ ก ตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ แห่ งพระ
สัญญา 14 ผู้ ทรงเป็ นม ัด จํา แห่ง มรดกของเรา จนกว่า เราจะได้ รบ
ั การที่
พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนน
ั ้ มาเป็นกรรมสิทธิเ์ ป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่า
ราศีของพระองค์
คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
เหตุ ฉะ นั ้น เช่ นก ั นคร ั ้ นข้าพ เจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความ เชื่อ ของ ท่าน ใน
พระ เยซู เจ้า และ ความ รัก ใคร่ ต่อ วิ สุทธิ ชน ทัง้ ปวง 16 ข้าพเจ้า จึง ได้
ขอบพระคุณ เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย ไม่ หยุด เลย คือ เอ่ย ถึง ท่าน ใน คํา
อธิษฐานของข้าพเจ้า 17 เพื่อ พระเจ้า แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา คือ พระบิดาผู้ทรงสง่า ราศี จะทรงโปรดประทานให้ ท่านทัง้
หลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรือ
่ ง
18
ความรู ้ ถึง พระองค์
และขอให้ ตาใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อ ท่านจะได้
รู ้ว่า ในการที่ พระองค์ ทรงเรียกท่านนั ้น พระองค์ ได้ ประทานความหวัง
อะไรแก่ ท่าน และรู ้ วา่ มรดกของพระองค์ สําหรับ วิ สุทธิ ชนมี สง่า ราศี อั
นอ ุ ดมบริบู รณ ์ เพียงไร 19 และรู ้วา่ ฤทธานุ ภาพอัน ใหญ่ ของพระองค์ มี
มาก ยิง่ เพียง ไร สําหรับ เรา ทัง้ หลาย ที่ เชื่อ ตาม การก ระ ทํา แห่ง ฤทธา นุ
ภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ 20 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ในพระคริสต์
เมื่อ ทรงบันดาลให้ พระองค์ เป็น ขึ้น มาจากความตาย และให้ สถิต เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ เองในสวรรคสถาน 21 สูง ยิง่ เหนื อ บรรดาเทพ
ผู้ ครอง เหนื อ ศั กด ิ เทพ เหนื ออ ิทธิ เทพ เหนื อ เทพอาณาจั กร และเหนื อ
นามทัง้ ปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั ้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
15

พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร

22 พระเจ้าได้ ทรงปราบสิง
่ สารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์

และ
ได้ทรงตัง้ พระองค์ไว้เป็นประมุขเหนื อสิง่ สารพัดแห่งคริสตจักร 23 ซึ่งเป็น
พระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอ
ย่างทุกแห่งหน

2
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พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายมี ชี วิ ตอยู่ แม้ว ่า ท่านตายแล้ว
โดยการละเมิด และการบาป 2 ครัง้ เมื่ อก ่อ นท่านเคยดําเนิ น ตามวิถี ของ
โลกนี้ ตามเจ้า แห่ง อํานาจในย่านอากาศ คือ วิญญาณที่ ครอบครองอยู่
ในบุตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 3 เมื่ อก ่อนเราทัง้ ปวงเคยประพฤติ เป็น พรรค
พวกกับคนเหล่านั ้นทีประพฤติ
่
ตามตัณหาของเนื้ อหนั งเช่นกัน คือกระทํา
ตามความปรารถนาของเนื้ อ หนั ง และความคิด ในใจ ตามสันดานเราจึง
เป็น บุตรแห่ง พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น 4 แต่ พระเจ้า ผู้ ทรงเปี่ ยม
ด้วยพระกรุ ณา เพราะเหตุ ความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ ทรงรักเรา
นั ้น 5 ถึง แม้ ว่า เมื่อ เราตายไปแล้ว ในการบาป พระองค์ ยัง ทรงกระทํา ให้
เรามี ชี วิ ตอยู่ กับ พระคริสต์ (ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดยพระคุ
ณ) 6 และพระองค์ ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรา
นั ่ง ในสวรรคสถานกับ พระองค์ ในพระเยซู คริสต์ 7 เพื่อ ว่า ในยุค ต่อๆไป
พระองค์ จะได้ ทรงสําแดงพระคุณ ของพระองค์ อั นอ ุ ดมเหลือ ล้น ในการ
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงเมตตาเราในพระเยซู คริสต์ 8 ด้วยว่า ซึ่ง ท่านทัง้ หลาย
รอดนั ้ นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทัง้ หลาย
เอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั ้นจะเนื่ องด้วยการกระทําก็
หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่ งคนใดอวดได้ 10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ ของ
พระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซ่ึงพระเจ้า
ได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนิ นตามนั ้น
1

พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงระลึ กว่า เมื่ อก ่อ นท่านเคยเป็น คนต่างชาติ ตาม
เนื้ อ หนั ง และพวกที่ ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต ซึ่ง กระทํา แก่ เนื้ อ หนั งด ้ว ยมือ เคย
เรียกท่านว่า เป็นพวกที่มิได้เข้าสุหนั ต 12 จงระลึกว่า ครัง้ นั ้นท่านทัง้ หลาย
เป็น คนอยู่ นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็น พลเมืองอิสราเอลและไม่ มี
ส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั ้น ไม่มีที่ หวัง และอยู่ในโลก
ปราศจากพระเจ้า 13 แต่ บัดนี้ ในพระเยซู คริสต์ ท่านทัง้ หลายซึ่ง เมื่ อก ่อ
นอยูไ่ กลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
11

ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน

เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น สันติสุข ของเรา เป็น ผู้ทรงกระทํา ให้ ทัง้
สองฝ่ายเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน และทรงรือ
้ กําแพงที่ กัน
้ ระหว่างสอง
ฝ่าย ลง 15 และ ได้ ทรง กําจัด การ ซึ่ง เป็น ปฏิ ปักษ์ กัน ใน เนื้ อ หนั ง ของ
พระองค์ คือ กฎของพระบัญญั ติ ซึ่ง ให้ ถือศีล ต่างๆนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้
ทัง้ สองฝ่ายเป็น คนใหม่ คนเดียวในพระองค์ เช่น นั ้น แหละจึง ทรงกระทํา
ให้เกิดสันติ สุข 16 และเพื่อพระองค์ จะทรงกระทําให้ทัง้ สองพวกคืนดี กับ
พระเจ้า เป็น กายเดียว โดยกางเขนซึ่ง เป็นการทําให้ การเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่
อกันหมดสิน
้ ไป 17 และพระองค์ ได้ เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ ท่านที่ อยู่
14
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ไกล และแก่ คนที ่ อยู่ ใกล้ 18 เพราะว่า พระองค์ ทรงทําให้ เราทัง้ สองพวก
มี โอกาสเข้า เฝ้า พระบิดา โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 19 เหตุ ฉะนั ้น
บัดนี้ ท่านจึง ไม่ ใช่ คนต่างด้าวต่างแดนอีก ต่อ ไป แต่ ว่า เป็น พลเมืองเดีย
วกันกับวิสุทธิชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า 20 ท่านได้ถูกประดิษฐาน
ขึ้น บนรากแห่ง พวกอัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระเยซู คริสต์
เองทรงเป็น ศิ ลาม ุม เอก 21 ในพระองค์ นั ้น ทุ กส่วนของโครงร่างต่ อก ัน
สนิ ท และเจริญ ขึ้น เป็ นว ิ หารอัน บริสุทธิ์ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 22 และใน
พระองค์นั ้น ท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นทีส
่ ถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

3
ข้อ ลึ กล ับ ของชนต่างชาติ กับ ชนอิสราเอลที่ จะรวมเข้า ในคริสตจักร
เดียวกัน
1 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโล ผูที
้ ่ถูกจองจําเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์
เพื่อ ท่านซึ่ง เป็น คนต่างชาติ 2 ถ้า แม้ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึง พระคุณ ของ
พระเจ้า อัน เป็น พันธ กิจ ซึ่ง ทรง โปรด ประทาน แก่ ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน ทัง้
หลายแล้ว 3 และรู ว้ า่ พระองค์ได้ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้ารู ข
้ ้อลึกลับ (ตามที่
ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แลว
้ อย่างย่อๆ 4 และโดยคําเหล่านั ้น เมื่อท่านอ่านแล้ว
ท่านก็ รู ้ถึง ความเข้าใจของข้าพเจ้า ในเรือ
่ งความลึ กล ับ ของพระคริสต์�
5 ซึ่ง ใน สมั ยก ่อน ไม่ ได้ ทรง โปรด สําแดง แก่ บุ ตร ทัง
้ หลาย ของ มนุษย์
เหมือนอย่างบัดนี้ ซ่ึง ทรงโปรดเผยแก่ พวกอัครสาวกผู้ บริสุทธิ์ และพวก
ศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ โดยพระวิญญาณ 6 คือ ว่า คนต่างชาติ จะ
เป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้
รับ พระสัญญาของพระองค์ ในพระคริสต์ โดยข่าวประเสริฐ นั ้น 7 ข้าพเจ้า
ได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ แห่ งข่าวประเสริฐ ตามพระคุณ ซึ่ง เป็น
ของประทานจากพระเจ้า ซึ่ง ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า โดยการกระ
ทํา แห่ง ฤทธิ์เดชของพระองค์ 8 ทรงโปรดประทานพระคุณ นี้ แก่ ข้าพเจ้า
ผู้ เป็น คนเล็ก น้ อยกว่า คนเล็ก น้ อยที่สุด ในพวกวิสุทธิชนทัง้ หมด ทรงให้
ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ อันหาที่สุ
ดมได้
ิ 9 และทําให้คนทัง้ ปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
แห่ง ความลึ กลับ ซึ่ง ตัง้ แต่ แรกสร้างโลกทรงปิดบัง ไว้ ที่ พระเจ้า ผู้ ทรง
สร้างสารพัด ทัง้ ปวงโดยพระเยซู คริสต์ 10 ประสงค์ จะให้ เทพผู้ ปกครอง
และศั กด ิ เทพในสวรรคสถานรู จ
้ ัก ปัญญาอัน ซับ ซ้อนของพระเจ้า ทางค
11
ริสตจั กร ณ บัดนี้ ทัง้ นี้ ก็ เป็น ไปตามพระประสงค์ นิ รัน ดร์ ซึ่ง พระองค์
ได้ทรงตัง้ ไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12 ในพระองค์นั ้น
เราจึงมีใจกล้า และมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงพระองค์ด้วยความมัน
่ ใจเพราะ
ความเชื่อในพระองค์ 13 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่า อย่าท้อถอย
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เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้า เพราะเห็น แก่ ท่านซึ่ง เป็น สง่า ราศี
ของท่านเอง
การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง คุกเข่า ต่อ พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 15 ครอบครัวท ง
ั ้ หมดในสวรรค์ และแผ่น ดิน โลกก็
16
ได้ชื่อมาจากพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรีย
่ วแรง
มาก ฝ่าย จิตใจ แก่ ท่าน โดย เดช พระ วิญญาณ ของ พระองค์ ตาม ความ
ไพบูลย์ แห่ ง สง่า ราศี ของ พระองค์ 17 เพื่อ พระ คริสต์ จะ ทรง สถิต ใน ใจ
ของท่านโดยความเชื่อ เพื่อว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมัน
่ คงใน
ความรักแล้ว 18 ท่านก็จะหยัง่ รู ได้
้ ว่าอะไรคือความกว้าง ความยาว ความ
ลึก และความสูง พร้อมกับ บรรดาวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวง 19 และให้ เข ้า ใจถึง
ความรักของพระคริสต์ซ่ึงเกินความรู ้ เพื่อท่านจะได้รบ
ั ความไพบูลย์ของ
พระเจ้า อย่างเต็ม เปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอให้พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ทรง
ฤทธิส
์ ามารถกระทําสารพัดมากยิง่ กว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์
เดชที่ประกอบกิจอยูภ
่ ายในตัวเรา 21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ใน
คริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชัว่ อายุคนเป็นนิ ตย์ เอเมน
14

4
ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ผู้ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอ
วิงวอนท่านให้ดําเนิ นชีวต
ิ สมกั บที่ท่านทัง้ หลายถูกเรียกแล้ วนัน
้ 2 คือจง
มี ใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุ ภาพ อดกลัน
้ ไว้นาน และอดทนต่ อกัน
3
และกัน ด้วยความรัก จงเพียรพยายามเอาสันติสุข ผูกมัด ความเป็น นํ้า
หนึ่ งใจเดียวของพระวิญญาณ 4 มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว
เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่ เนื่ องในการที่ทรงเรียกท่าน 5 มีองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6 พระเจ้าองค์เดียวผู้
เป็นพระบิดาของคนทัง้ ปวง ผู้ทรงอยู่เหนื อคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง
และในท่านทัง้ ปวง
1

ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร
แต่ ว่า พระคุณ นั ้น ทรง โปรด ประทาน แก่ เรา ทุกๆ คน ตาม ขนาด ที่
พระ คริสต์ ทรง ประทาน ให้ 8 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ตรัส ไว้ แล ้ วว ่า ‘ครัน
้
พระองค์ เสด็จ ขึ้น สู่ เบื้อง สูง พระองค์ ทรง นํา พวก เชลย ไป เป็น เชลย อีก
และประทานของประทานแก่ มนุษย์ � 9 (ที่ กล ่าวว่า พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไป
นั ้น จะหมายความอย่างอื่น ประการใดเล่า นอกจากว่า พระองค์ ได้ เสด็จ
ลงไปสู่ เบื้องตํ่า ของแผ่น ดิน โลกก่อนด้วย 10 พระองค์ ผู้ เสด็จ ลงไปนั ้น ก็
คือ พระองค์ ผู้ ที่ เสด็จ ขึ้น ไปสู่ เบื้องสูง เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ปวงนั ่นเอง เพื่อ
7
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จะได้ทําให้สิ่งสารพัดสําเร็จ� 11 พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวก บาง
คนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผูป
้ ระกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็น
ศิษยาภิ บาล และอาจารย์ 12 เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดี รอบคอบ เพื่อช่วย
ในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

จนกว่า เราทุก คนจะบรรลุ ถึง ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในความ
เชื่อ และในความรู ้ ถึง พระบุตรของพระเจ้า จนกว่า เราจะโตเป็น ผู้ ใหญ่
เต็ม ที่ คือ เต็ม ถึง ขนาดความไพบูลย์ ของพระคริสต์ 14 เพื่อ เราจะไม่ เป็น
เด็ กอ ีก ต่อ ไปถูก ซัด ไปซัด มาและหัน ไปเหมาด้วยลมปากแห่ง คํา สัง่ สอน
ทุก อย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ ตามอุบายฉลาดอัน เป็นการล่อลวง
15 แต่ ให้ เราพูด ความจริงด ้วยใจรัก เพื่อ จะจําเริญ ขึ้น ทุก อย่างสู่ พระองค์
ผู้ เป็น ศีรษะคือ พระคริสต์ 16 คือ เนื่ องจากพระองค์ นั ้น ร่างกายทัง้ สิ้ นที ่
ติ ดต่อ สนิ ท และผูก พั นก ัน โดยที่ ทุ กๆข้อ ต่อ ได้ ชว
่ ยชู กําลัง ตามขนาดแห่ง
อวัยวะทุกส่วน ร่างกายนั ้นจึงได้จําเริญเติบโตขึ้นเองด้วยความรัก
13

จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน

เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอยืนยัน และเป็น พยานในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ว่า ตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้นไป ท่านอย่าดําเนิ นตามอย่างคนต่างชาติ ที่ เขาดํา
18 โดยที่ความเข้าใจของเขา
เนิ นกันนั ้น คือมใี จจดจ่ออยูก
่ ับสิง่ ที่ไม่มสาระ
ี
มืดมนไปและเขาอยูห
่ า่ งจากชีวต
ิ ซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซ่ึง
อยู่ในตัว เขา อัน เนื่ องจากใจที่ แข ็ งกระด้างของเขา 19 เขามี ใจปราศจาก
ความสะดุ้ง ต่อ บาป ปล่อยตัว ทําการลามก ทําการโสโครกทุก อย่างด้วย
ความละโมบ 20 แต่ ว่า ท่านไม่ ได้ เรียนรู ้จัก พระคริสต์ อย่างนั ้น 21 ถ้า แม้
ท่านได้ฟังเรือ
่ งพระองค์ และได้รบ
ั การสอนโดยพระองค์ตามความจริงซึ่
งมีอยู่ในพระเยซู แล้ว 22 ท่านจงทิง้ มนุษย์เก่าของท่านซึ่งคู่ กับวิถีชีวิตเดิ
มน ัน
้ เสีย อัน จะเสื่อมเสีย ไปตามตัณหาอัน เป็ นที ่ หลอกลวง 23 และจง
ให้ จิ ตใจของท่านเปลี่ยนใหม่ 24 และให้ ท่านสวมมนุษย์ ใหม่ ซึ่ง ทรงสร้าง
ขึ้น ใหม่ ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ
์ ที่แท้ จริง 25 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงเลิก พู ดม ุ สาเสีย และ ‘จงต่างคนต่างพูด
ความจริงก ับ เพื่อนบ้าน� เพราะว่า เราต่างก็ เป็น อวัยวะของกัน และกัน
26 ‘โกรธก็ โกรธเถิด แต่ อย่า ทําบาป� อย่า ให้ถึง ตะวัน ตกท่านยัง โกรธอยู่
27 และอย่า ให้ โอกาสแก่ พญามาร 28 คนที ่ เคยขโมยก็ อย่า ขโมยอีก แต่
จงใช้มือทํางานที่ ดี ๆกว่า เพื่อจะได้ มีอะไรๆแจกให้แก่ คนที ่ขัดสน 29 อย่า
ให้ คํา หยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่ จงกล่าวคํา ที่ ดี และเป็น
ประโยชน์ ให้เกิดความจําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง
17
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และอย่า ทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระเจ้า เสีย พระทัย เพราะ
โดยพระวิญญาณนั ้น ท่านได้ ถู กประทับ ตราหมายท่านไว้จนถึง วันที ่ ทรง
ไถ่ ให้รอด 31 จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะ
เถียงกัน และการพูดเสียดสี กับการคิดปองร้ายทุกอย่าง อยูห่
่ างไกลจาก
32
ท่านเถิด และท่านจงเมตตาต่ อก ัน มี ใจเอ็นดู ต่อ กัน และอภัยโทษให้
กัน เหมือนดัง ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ ท่าน เพราะเห็น แก่ พระ
คริสต์
30

5

จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก
เหตุ ฉะนั ้น ท่าน จง เลียน แบบ ของ พระเจ้า ให้ สม กับ เป็น บุตร ที่ รัก
2 และจงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเรา และ
ทรงประทานพระองค์ เองเพื่อ เราให้ เป็น เครือ
่ งถวาย และเครือ
่ งบูชาแด่
3
พระเจ้า เพื่อ เป็นก ลิน
่ สุคนธรส อัน หอม หวาน แต่ การ เอ่ย ถึง การ ล่วง
ประเวณี การลามกต่างๆและความโลภ อย่า ให้ มี ขึ้น ในพวกท่านเลยจะ
ได้ สมกับที่ท่านเป็ นวิสุทธิชน 4 ทัง้ อย่าพูดหยาบคาย พู ดเล่นไม่เป็นเรือ
่ ง
และพูด ตลกหยาบโลนเกเร ซึ่ง เป็นการไม่ สมควร แต่ ให้ ขอบพระคุณ ดี
กว่า 5 เพราะ ท่าน รู ้ แน่ว ่า คน ล่วง ประเวณี คน โสโครก คน โลภ ที่ เป็น
คน ไหว้ รู ป เคารพ จะ ได้ อาณาจักร ของ พระ คริสต์ และ ของ พระเจ้า เป็น
มรดกก็ หามิได้ 6 อย่า ให้ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคํา ที่ ไม่มี สาระ เพราะการก
ระทํา เหล่า นั ้น เอง พระเจ้า จึง ทรงลงพระอาชญาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ
ฟัง 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า คบหาสมาคมกับ คนเหล่า นั ้น เลย 8 เพราะว่า เมื่
อก ่อ นท่านเป็น ความมืด แต่ บัดนี้ ท่านเป็น ความสว่างแล้ว ในองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า จงดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างลูก ของความสว่าง 9 (ด้วยว่า ผลของพระ
วิญญาณคือ ความดี ทุกอย่างและความชอบธรรมทัง้ มวลและความจริง
ทัง้ สิน
้ � 10 ท่านจงพิสูจน์ดู ว่า ทําประการใดจึงจะเป็ นที ่ชอบพระทัยองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า 11 และอย่าเข้าส่วนกับกจ
ิ การของความมืดอันไร้ผล แต่จง
12
ติเตียนกิจการเหล่านั ้นดีกว่า เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั ้น ซึ่ง
พวกเขากระทําในที่ลับก็ยงั เป็ นที่น่าละอาย 13 แต่สิ่งสารพัดที่ถูกติเตียน
แล้ว ก็ จะปรากฏแจ้ง โดยความสว่าง เพราะว่า ทุกๆสิง่ ที่ ให้ปรากฏแจ้ งก
็คือความสว่าง 14 เหตุ ฉะนั ้นพระองค์ ตรัสแล้ วว่า ‘คนที ่หลั บอยู่จงตื่นขึ้น
และจงฟื้ นขึ้น มาจากความตาย และพระคริสต์ จะทรงส่องสว่างแก่ ท่าน
� 15 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงระมัดระวัง ในการดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ ดี อย่า ให้ เหมือน
16
คนไร้ปัญญา แต่ ให้เหมือนคนมีปัญญา จงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวัน
นี้ เป็น กาลที่ ชัว่ 17 เหตุ ฉะนั ้น อย่า เป็น คนโง่เขลา แต่ จงเข้าใจนํ้า พระทัย
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
1
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18 และอย่า เมาเหล้า องุน
่ ซึ่ง จะทําให้ เสียคน แต่ จงประกอบด้วยพระ
วิญญาณ 19 จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุ ดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่าย
จิต วิญญาณ คือ ร้องเพลงสรรเสริญ และสดุ ดี จากใจของท่านถวายองค์
พระผู้ เป็น เจ้า 20 จงขอบพระคุณ พระเจ้า คือ พระบิดาสําหรับ สิง่ สารพัด
เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา
จงยอมฟั งก ัน และกัน ด้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 22 ฝ่ายภรรยา
จง ยอม ฟัง สามี ของ ตน เหมือน ยอม ฟัง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า 23 เพราะ ว่า
สามี เป็น ศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็น ศีรษะของคริสตจั
กร และพระองค์ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของกายนั ้น 24 เหตุ ฉะนั ้ นคร
ิสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉั นใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉั น
นั ้น 25 ฝ่ายสามี ก็ จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่ พระคริสต์ ทรงรักค
ริสตจั กร และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อ คริสตจั กร 26 เพื่อ พระองค์
จะได้ ทรงแยกตัง้ ไว้ และชํา ระคริสตจั กรน น
ั ้ ให้ บริสุทธิ์โดยการล้างด้วย
27
นํ้า โดยพระวจนะ เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงมอบคริสตจักรที่ มี สง่า ราศี
แด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ริว้ รอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์
ปราศจากตําหนิ 28 เช่นนั ้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือน
รัก กายของตนเอง ผู้ ที่ รัก ภรรยาของตนก็ รก
ั ตนเอง 29 เพราะว่า ไม่ มี ผู้
ใดเกลียดชังเนื้ อหนั งของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกระทํา แก่ คริสตจักร 30 เพราะว่า เราเป็น อวัยวะแห่ง
พระกายของพระองค์ แห่ งเนื้ อ หนั ง ของพระองค์ และแห่ง กระดูก ของ
พระองค์ 31 ‘เพราะเหตุนี้ผูชายจะจากบิ
้
ดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่
กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 32 ข้อนเี้ ป็นข้อลึกลบท
ั ี่
สําคัญมาก แต่ ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระคริสต์ กับคริสตจั กร 33 ถึงอย่างไรก็
ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รก
ั ภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จง
ยําเกรงสามีของตน
21

6

หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย
1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อ ฟั งบ ิ ดามารดาของตนในองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า
เพราะกระทําอย่างนั ้นเป็นการถูก 2 ‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า�
(นี่ เป็น พระบัญญั ติ ข้อ แรกที่ มี พระสัญญาไว้ ด้วย) 3 ‘เพื่อ เจ้า จะอยูเ่ ย็น
เป็นสุข และ มี อายุ ยืนนาน ที่ แผ่ น ดิน โลก� 4 ฝ่าย ท่าน ผู้ เป็น บิดา อย่า
ยัว่ บุตรของตนให้ เก ิด โทสะ แต่ จงอบรมบุตรด้วยการสัง่ สอนและการ
ตัก เตือนตามหลัก ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อ ฟัง ผู้ ที่
เป็นนายฝ่ายเนื้ อหนั งด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน
่ ด้วยนํ้าใสใจจริงเหมือน
กระทําแก่พระคริสต์ 6 ไม่เหมือนอย่างคนที่ทําแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทําให้
ชอบใจคน แต่ จงทํา เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คือ กระทํา ตามชอบ
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พระทัย พระเจ้า ด้วย ความ เต็มใจ 7 จง ปรน นิ บั ติ นาย ด้วย จิตใจ ชื่นบาน
เหมือนกับปรนนิ บติ
ั องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิ บัติมนุษย์ 8 เพราะท่าน
รู อยู
้ ่ แล ้ วว ่า ผู้ ใดกระทํา ความดี ประการใด ผู้ นั ้ นก ็ จะได้ รบ
ั บําเหน็ จ อย่าง
นั ้นจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทย 9 ฝ่ายนาย
จงกระทํา ต่อ ทาสในทํานองเดียวกัน คือ อย่า ขู่ เข ็ญ เขา เพราะท่านก็ รู แล
้ ้
วว่านายของท่านทรงประทั บอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้า
ผู้ใดเลย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน

พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า สุดท้าย นี้ ขอ ท่าน จง มี กําลัง ขึ้น ใน
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ ใน ฤทธิ์ เดช อัน มหันต์ ของ พระองค์ 11 จง สวม
ยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า เพื่อ จะต่อ ต้านยุทธอุบายของพญามารได้
12 เพราะว่า เราไม่ ได้ ต่อสู้ กับ เนื้ อ หนั ง และเลือดแต่ ต่อสู้ กับ เทพผู้ ครอง
ศักดิ เทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้ ต่อสู้ กับ เหล่า
วิญญาณที่ชว
ั ่ ในสถานฟ้าอากาศ 13 เหตุฉะนั ้นจงรับยุทธภัณฑ์ทัง้ ชุดของ
พระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชัว่ ร้ายนั ้นและเมื่อเสร็จแล้วจะ
ยื นม น
ั ่ ได้ 14 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงยื นม น
ั ่ เอาความจริง คาดเอว เอาความ
ชอบธรรมเป็น ทับทรวงเครือ
่ งป้อ งกั นอก 15 และเอาข่าวประเสริฐ แห่ง
สันติ สุข ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เก ิด ความพรัง่ พร้อมมาสวมเป็น รองเท้า 16 และ
พร้อมกับสิง่ ทัง้ หมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูก
ศรเพลิงของผู้ชว
ั ่ ร้ายนั ้นเสีย 17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกัน
ศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า
10

จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา
จง อธิษฐาน วิงวอน ทุก อย่าง และ จง ขอ โดย พระ วิญญาณ ทุก เวลา
ทัง้ นี้ จงระวัง ตัว ด้วยความเพียรทุก อย่าง จงอธิษฐานเพื่อ วิ สุทธิ ชนทุก
คน 19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคํา
พูด และเกิด ใจกล้า ประกาศถึง ข้อ ลึ กล ับ แห่ง ข่าวประเสริฐ ได้ 20 เพราะ
ข่าวประเสริฐ นี้ เองทําให้ ข้าพเจ้า เป็น ทูต ผู้ ต้องติด โซ่ อยู่ เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
เล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว 21 แต่เพื่อให้ท่าน
ได้ รู เหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยู่ อย่างไร ที คิก ัส ซึ่ง
เป็น น้ องที่รก
ั และเป็น ผู้ รับ ใช้ อัน สัตย์ ซ่ ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะได้ บอก
ท่านให้ ทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้า ให้ ผู้ นี้ ไปหาท่าน ก็ เพราะ
เหตุ นี้ เอง คือ ให้ ท่านได้ ทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อ ให้
เขาหนุน นํ้าใจของท่าน 23 ขอให้ พวกพี่ น้องได้ รับ สันติสุข และความรัก
โดยความเชื่อ มาจากพระเจ้า พระบิดาและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า 24 ขอ
พระคุณ ดํารงอยู่กับ บรรดาคนที่รก
ั พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
18
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เราด้วยความจริงใจ เอเมน [เข ียนถึง ชาวเอเฟซัส จากกรุ ง โรม และส่ง
โดยทีคิกัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ
งโรม (1:13; 4:22) เปาโลมี ความรัก เป็น พิเศษต่อ คริสเตียนที่ เมืองฟี ลิ
ปปี (ซึ่งอยู่ในแคว้นมาซิ โดเนี ย� เป็นเมืองที่ ท่านเคยติดคุกอยู่กับสิ ลาส
จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายแห่งความรักที่มีต่อพวกคริสเตียนเมืองฟีลิ
ปปี เพราะพวกเขาเคยส่ง ความช่วยเหลือ ให้ แก่ เปาโลขณะที่ ท่านติด คุก
อยู่ พวกเขาเคยส่ง เงิน และของใช้ ไปให้ เปาโลโดยเอปาโฟรดิทัส (4:10,
16-18) โปรดสังเกตความรักของเปาโลต่อพวกคริสเตียนที่ นี่ (1:3, 7-8;
2:12; 4:1) เปาโลได้รบ
ั ประสบการณ์ แห่งชัยชนะขณะที่ท่านติดคุกคือ มี
ความยินดี ในการขัดสนและความหิว กระหาย และมี ใจชื่นชมยินดี เสมอ
เปาโลได้ขอให้พวกคริสเตียนที่เมืองฟีลิปปี มีนิสัยเช่นเดียวกับท่านในทุก
สถานการณ์ ในจดหมายฉบับนพ
ี้ ระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เรา
เห็นว่าเรา “กระทําทุกสิง่ ได้โดยพระคริสต์� (ฟป 4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี

เปาโลและทิ โมธี ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ เรียน บรรดาวิ สุทธิ ชน
ใน พระ เยซู คริสต์ ซึ่ง อยู่ ใน เมือง ฟี ลิ ป ปี ทัง้ บร รดาศิษ ยา ภิ บาล และ ผู้
ช่วย 2 ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจาก
พระเยซู คริสต์ เจ้า จงดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด 3 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ท่านเมื่อ
ใด ข้าพเจ้า ก็ ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทุก ครัง้ 4 และทุก เวลาที่
ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านทุกคน ข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดี 5 เพราะ
เหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายมี ส่วนในข่าวประเสริฐ ด้วยกัน ตัง้ แต่ วัน แรกมาจน
กระทั ่ งบ ัด นี้ 6 ข้าพเจ้า แน่ ใจในสิง่ นี้ ว่า พระองค์ ผู้ ทรงตัง้ ต้น การดี ไว้ใน
พวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซู คริสต์ 7 การ
ที่ ข้าพเจ้า คิ ดอย ่าง นั ้น เนื่ อง ด้วย ท่าน ทัง้ หลาย ก็ สมควร แล้ว เพราะ ว่า
ข้าพเจ้า มี ท่านในใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั ส่วนในพระคุณ ด้วย
กันกับข้าพเจ้า ในการที่ข้าพเจ้าถูกจองจํา และในการกล่าวแก้ และหนุน
ให้ ข่าวประเสริฐ นั ้น ตั ้ งม ัน
่ คงอยู่ 8 เพราะว่า พระเจ้า ทรงเป็น พยานของ
ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทัง้ หลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของ
พระเยซูคริสต์ 9 และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจําเริญยิง่ ๆ
ขึ้นในความรู แ
้ ละในวิจารณญาณทุกอย่าง 10 เพื่อท่านทัง้ หลายจะสังเกต
ได้วา่ สิง่ ใดประเสริฐที่สุด และเพื่อท่านจะได้เป็นคนซื่อสัตย์ และไม่เป็นที
่ ติ ได้ จนถึง วัน ของพระคริสต์ 11 จะได้ เป็น ผู้ ที่ บริบูรณ์ ด้วยผลของความ
1
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ชอบธรรม ซึ่ง เกิด ขึ้น โดยพระเยซู คริสต์ เพื่อ ถวายพระเกียรติ และความ
สรรเสริญแด่พระเจ้า
การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทัง้ ปวงที่อุบัติ
ขึ้ นก ับ ข้าพเจ้า นั ้น ได้ กล ับ เป็น เหตุ ให้ ข่าว ประเสริฐ แผ่ แพร่ กว้าง ออก
ไป 13 จนการที่ ข้าพเจ้า ถูก พันธนาการเพราะพระคริสต์ นั ้น ก็ ปรากฏทัว่
ตลอดกองผู้คุ มและทัว่ สถานที่ แห่งอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ 14 และพี่น้องมากมายใน
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ ได้ เก ิด ความเชื่ อม น
ั ่ เนื่ องด้วยเครือ
่ งพันธนาการทัง้
หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็มีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะนั ้นโดย
ปราศจากความกลัว 15 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ ด้วยจิตใจ
ริษยาและทุ่ม เถียงกัน แต่ ก็ มี คนอื่นที ่ ประกาศด้วยใจหวังด ี 16 ฝ่ายหนึ่ ง
ประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดชิ
ี งเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จงใจจะ
เพิม
่ งพันธนาการของข้าพเจ้า 17 แต่ ฝ่ายหนึ่ ง
่ ความทุกข์ ยากให้แก่ เครือ
ประกาศด้วยใจรัก โดยรูแล
้ วว
้ ่าทรงตัง้ ข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั ้น
ไว้ 18 ถ้าเช่นนั ้นจะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ตาม จะ
เป็น ด้วยการแกล้ง ทํา ก็ ดี หรือด ้วยใจจริงก ็ ดี แต่ เขาก็ ได้ ประกาศพระ
คริสต์ ในการนี้ ทําให้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี และจะมี ความชื่นชมยินดี ต่อ
ไปด้วย 19 เพราะข้าพเจ้ารู ว่
้ า โดยคําอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วย
เหลือ ของพระวิญญาณแห่ง พระเยซู คริสต์ นี้ จะเป็น เหตุ ให้ ข้าพเจ้า รับ
การช่วยให้พ้น 20 เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของ
ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครังม
้
ี ใจกล้า เสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ ขอให้ เป็น เช่น เดียวกัน ฉั น นั ้น พระคริสต์ จะได้
ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวต
ิ หรือโดยความ
ตาย
12 พีน้
่ องทัง้ หลาย

เปาโลลังเลใจ

21 เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั ้น

การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการ
ตายก็ ได้ กําไร 22 แต่ ถ้า ข้าพเจ้า ยัง จะมี ชี วิ ตอยู่ ในร่างกาย ข้าพเจ้า ก็ จะ
ทํางานให้เกิด ผล แต่ ข้าพเจ้า บอกไม่ ได้ ว่า จะเลือกฝ่ายไหนดี 23 ข้าพเจ้า
ลังเลใจอยูใ่ นระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจาก
ไปเพื่ออยูก
่ ับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนั ก 24 แต่การที่ข้าพเจ้ายังม
ี ชี วิ ตอยู่ ในร่างกายนี้ ก็ มี ความจําเป็น สําหรับ พวกท่านมากกว่า 25 เมื่อ
ข้าพเจ้า แน่ ใจ อย่าง นี้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทราบ ว่า ข้าพเจ้า จะ ยัง อยู่ และ คง
อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเพื่อ ให้ ท่านจําเริญ ขึ้น และชื่นชมยินดี ในความเชื่อ
26 เพื่อความปลาบปลื้มของท่านจะมากยิง
่ ขึ้นในพระเยซูคริสต์เนื่ องด้วย
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีก 27 ขอแต่เพียงให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ
ให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือ
ไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะได้รูข่
้ าวของท่านว่า ท่านตังม
้ ัน
่ คงอยู่ เป็นนํ้าหนึ่ งใจ
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เดียวกัน ต่อสู้ เหมือนอย่างเป็น คนเดียวเพื่อ ความเชื่อ แห่ง ข่าวประเสริฐ
นั ้น 28 และไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย เมื่อเป็นเช่นนี้
ก็ จะเป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ เขาว่า พวกเขาจะถึง ซึ่ง ความพินาศ แต่ พวกท่าน
ก็จะถึงซึ่งความรอด และการนั ้นมาจากพระเจ้า 29 เพราะว่าได้ทรงโปรด
แก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั ้น แต่
ให้ ท่านทนความทุกข์ ยากเพราะเห็น แก่ พระองค์ ด้วย 30 คือ ให้ ท่านต้อง
ต่อสู้ เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้า
กําลังสู้อยูในขณะนี
่
้

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ได้ รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์ ถ้า มี การหนุน
ใจประการใดในความรัก ถ้า มี ส่วนประการใดกับ พระวิญญาณ ถ้า มี การ
รัก ใคร่เอ็นดู และเห็น อกเห็นใจประการใด 2 ก็ ขอให้ท่านทําให้ความยินดี
ของข้าพเจ้าเต็มเปี่ ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่าง
เดียวกัน มีใจรู ส
้ ึกและคิดพร้อมเพรียงกัน 3 อย่าทําสิง่ ใดในทางทุ่มเถียง
กัน หรือ อวดดี แต่ จงมี ใจถ่อมถือว่า คนอื่น ดี กว่า ตัว 4 อย่า ให้ ต่างคนต่าง
เห็น แก่ ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว แต่ จงเห็น แก่ ประโยชน์ ของคนอื่นๆ
ด้วย
1

พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
ท่าน จง มี นํ้าใจ อย่าง นี้ เหมือน อย่าง ที่ พระ เยซู คริสต์ ทรง มี ด้วย
6 พระองค์ ผู้ ทรง อยู่ ใน สภาพ พระเจ้า มิ ได้ ทรง เห็ นว ่า การ เท่า เที ยมก ับ
พระเจ้า นั ้น เป็นการแย่ง ชิง เอาไปเสีย 7 แต่ ได้ ทรงกระทํา พระองค์ เองให้
ไม่มชื
ี ่อเสียงใดๆ และทรงรับสภาพอย่างผูรั
้ บใช้ ทรงถือกําเนิ ดในลักษณะ
ของมนุษย์ 8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็
ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทัง่ ความมรณาที่
กางเขน
5

พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง

9 เหตุ ฉะนั ้นพระเจ้าจึงได้ ทรงยกพระองค์ ข้น
ึ อย่างสูงที่สุดด้วย

และได้
ทรงประทานพระนามเหนื อ นามทัง้ ปวงให้ แก่ พระองค์ เพื่อ ‘หัว เข่า ทุ
กหัวเข่า� ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี ‘จะต้อง
คุกกราบลง� นมัสการในพระนามแห่งพระเยซู นั ้น 11 และเพื่อ ‘ลิน
้ ทุกล
ิ้ จะยอมรับ� ว่า พระเยซู คริสต์ ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า อัน เป็นการ
น
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
10

คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
เหตุ ฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้ หลายได้ ยอมเชื่อ ฟัง
ทุก เวลา และไม่ ใช่ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ด้วยเท่านั ้น แต่ เดีย
๋ วนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่
12
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อยู่ด้วย ท่านทัง้ หลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัว
ตัวสัน
่ 13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่าน ทัง้ ให้ท่าน
มีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ 14 จงกระทํา
สิง่ สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน 15 เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะปราศจากตําหนิ และไม่ มี ความผิด เป็น ‘บุ ตรที่ ปราศจากตําหนิ ของ
พระเจ้า� ในท่ามกลาง ‘ยุคที่คดโกงและวิปลาส� ท่านปรากฏในหมู่พวก
เขาดุจ ดวงสว่างต่างๆในโลก 16 โดยการป่าวประกาศยกพระวจนะอั นม
ี ชี วิต ไว้ อยู่ เสมอ เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ ชื่นชม ยินดี ใน วัน ของ พระ คริสต์ ว่า
ข้าพเจ้าไม่ได้วิง่ เปล่าๆ และไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์

เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส
17 แท้จริงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็ นเครือ
่ งบูชา

และเป็นการปรน
นิ บัติ เพราะความเชื่อของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดี
ด้วยกั นก ั บท ่า นทัง้ หลาย 18 ซึ่ง ท่านก็ ควรจะยินดี และชื่น ชมด้วยกั นก ับ
ข้าพเจ้า ด้วยเช่น เดียวกัน 19 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ใจในพระเยซู เจ้ าว่า ในไม่
ช้า ข้าพเจ้า จะให้ ทิ โมธี ไปหาพวกท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความชู ใจเช่
20
นก ัน เมื่อ ได้ รบ
ั ข่าวของท่าน เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ มี ผู้ ใดที่ มีน้าํ ใจเหมือ
นทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง 21 เพราะว่าคนทัง้
หลายย่อมแสวงหาประโยชน์ ของตนเอง ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ ของพระ
เยซู คริสต์ 22 แต่ ท่านก็ รู ถึ
้ ง คุณ ค่า ของทิ โมธีแล ้ วว ่า เขาได้ รับ ใช้ ร่วมกับ
ข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา 23 เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะเห็นได้ วา่ จะเกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะใช้ เขาไปโดยเร็ว 24 แต่ ข้าพเจ้า ไว้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า ใน
ไม่ ชา้ ข้าพเจ้า เองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้า คิด แล้ วว ่า จะต้องให้ เอ
ปาโฟรดิทั สน ้ องชายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น เพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหาร
ของข้าพเจ้า และเป็น ผู้นํา ข่าวของพวกท่าน และได้ ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้า ใน
ยามขัดสน มาหาท่านทัง้ หลาย 26 เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็น
ทุกข์ มากเพราะท่านได้ ข่าวว่า เขาป่วย 27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะ
ตาย แต่พระเจ้าทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว
แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ซ้อนทุกข์ 28 เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง รีบ ร้อนใช้เขาไป หวัง ว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น เขาอีก
ท่านจะได้ ชื่นชมยินดี และความทุกข์ ของข้าพเจ้า จะเบาบางไปสัก หน่ อย
29 เหตุฉะนั ้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความยินดีทุก
อย่าง และจงนั บถือคนอย่างนี้ 30 ด้วยว่าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะ
เห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวต
ิ ของตน เพื่อการปรนนิ บัติของ
ท่านทัง้ หลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็มบริบูรณ์
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จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
ิ ในอดีตของตน
พวกพีน
่ ้ องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
การที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ ถึงท่านซํ้าอีก ก็หาเป็นการลําบากแก่
ข้าพเจ้าไม่ แต่เป็นการปลอดภัยสําหรับท่านทัง้ หลาย 2 จงระวังพวกสุนัข
จงระวังบรรดาคนที่ทําชัว่ จงระวังพวกถือการเชือดเนื้ อเถือหนั ง 3 เพราะ
ว่า เราทัง้ หลายเป็น พวกถือ พิธีเข้า สุหนั ต คือ เป็น ผู้ นม ัส การพระเจ้า ด้วย
จิตวิญญาณ และชื่นชมยินดี ในพระเยซู คริสต์ และไม่ได้ ไว้ใจในเนื้ อหนั ง
4 ถึง แม้ ว่าข้าพเจ้าเองมี เหตุ ที่ จะไว้ใจในเนื้ อหนั ง ถ้าผู้ อ่ น
ื คิดว่าเขามีเหตุ
ผลที่จะไว้ใจในเนื้ อหนั ง ข้าพเจ้าก็มีมากกว่าเขาเสียอีก 5 คือเมื่อข้าพเจ้า
เกิด มาได้ แปดวั นก ็ ได้ เข้า สุหนั ต ข้าพเจ้า เป็น ชนชาติ อิสราเอล ตระกูล
เบนยามิน เป็น ชาติ ฮี บรู เก ิด จากชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญั ติ ก็ อยู่
ในคณะฟาริสี 6 ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ ข่มเหงคริสตจั กร ในด้าน
ความชอบธรรมซึ่งมีอยูโดยพระราชบั
่
ญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้
1 สุ ดท้ายนี้

เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์
แต่ ว่า สิง่ ใดที่ เคยเป็น คุณ ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ นั ้น
ไร้ประโยชน์ แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ 8 ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิง่ สารพัดไร้
ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู ถ
้ ึงพระเยซู คริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ ยอมสละสิง่
สารพัด และถือว่า สิง่ เหล่า นั ้น เป็น เหมือ นหยากเหยื่อ เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้
พระคริสต์ 9 และจะได้ ปรากฏอยู่ ในพระองค์ ไม่มี ความชอบธรรมของ
ข้าพเจ้า เองซึ่ง ได้ มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความเชื่อ ในพระ
คริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ
7

จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ รู ้ จัก พระองค์ และ ฤทธิ์ เดช แห่ง การ ฟื้ น คืน
พระชนม์ ของพระองค์ และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตัง้ อารมณ์ ตาย
เหมือนพระองค์ 11 ถ้า โดยวิธี หน ่ง
ึ วิธี ใดข้าพเจ้า ก็ จะได้ เป็น ขึ้น มาจาก
ความตายด้วย 12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากําลัง
บากบันม
่ ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรง
ฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว 13 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่า
ข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา
แล้ว เสีย และโน้ ม ตัว ออกไปหาสิง่ ที่ อยู่ ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้า กําลัง บากบั ่
นมุ่งไปสู่ หลักชัย เพื่อจะได้ รบ
ั รางวัลซึ่งพระเจ้าได้ ทรงเรียกจากเบื้องบน
ให้เราไปรับในพระเยซู คริสต์ 15 เหตุ ฉะนั ้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิ
ดอย่างนั ้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่ นี้ ให้
แก่ ท่านด้วย 16 แต่ เราได้ แค่ ไหนแล้ว ก็ ให้ เราดําเนิ น ตรงตามนั ้น ต่อ ไป
คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
10
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แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร 11:1)

พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านจงดําเนิ น ตามอย่างข้าพเจ้า และคอยดู คนทัง้
หลายเหล่านั ้ นที ่ ดําเนิ น ตามอย่างเดียวกัน เหมือนท่านทัง้ หลายได้ พวก
เราเป็น ตัวอย่าง 18 (เพราะว่า มี คนหลายคนที่ ประพฤติ ตัว เป็น ศั ตรู ต่อ
กางเขนของพระคริสต์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ บอกท่านถึงเรือ
่ งของเขาหลายครัง้
แล้ว และบัดนี้ ยัง บอกท่านอี กด ้วยนํ้าตาไหล 19 ปลายทางของคนเหล่า
นั ้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอายของ
เขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก)
17

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
ฝ่ายเราเป็น ชาวสวรรค์ เรารอคอยพระผู้ ชว
่ ยให้รอดซึ่ง จะเสด็จ มา
21
จากสวรรค์ คือ พระเยซู คริสต์ เจ้า
พระองค์ จะทรงเปลี่ยนแปลงกาย
อัน ตํ่าต้อยของเรา ให้ เหมือนพระกายอัน ทรงสง่า ราศี ของพระองค์ ด้วย
ฤทธานุ ภาพซึ่ง พระองค์ ทรงสามารถปราบสิง่ สารพัด ลงใต้ อํานาจของ
พระองค์
20

4
การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ผู้ เป็ นที ่ รัก เป็ นที ่ ปรารถนา
เป็ นที ่ ยินดี และเป็น มงกุฎ ของข้าพเจ้า พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยื นม ัน
่
2
ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ข้าพเจ้า ขอเตือนนางยู โอเดีย และขอเตือนนางสิ
นทิเคให้มี จิ ตใจปรองดองกันในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าขอร้องท่าน
ด้วย ผูเป็
้ นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั ้น ผู้
ซึ่ง ได้ ทํางานในข่าวประเสริฐ ด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า และกับ เคลเมด้วย รวม
ทัง้ คนอื่ นที ่ เป็น เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่ง ชื่อ ของเขาเหล่านั ้ นม ี อยู่
ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ แล้ว 4 จงชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทุก เวลา
ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
1

วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย
จงให้ จิ ตใจที่ ออ
่ นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ ปวง องค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงอยูใกล้
่
แล้ว 6 อย่าทุกข์รอ
้ นในสิง่ ใดๆเลย แต่จงทูลเรือ
่ งความ
ปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับ
การขอบพระคุณ 7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง
จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
5

จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร

พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ใน ที่สุด นี้ สิ ่ง ใด ที่ จริง สิ ่ง ใด ที่ น่า นั บถือ สิ ่ง ใด ที่
ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ลํ้าเลิศ
สิ ่ง ใดที่ ควรแก่ การสรรเสริญ ก็ ขอจงใคร่ครวญดู สิ ่ง เหล่า นี้ 9 จงกระทํา
8
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ทุกสิง่ ที่ท่านได้เรียนรู ้ และได้รบ
ั ไว้ ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และ
พระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน
ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล

10 แต่ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างยิง
่ เพราะว่าใน

ที่สุดท่านก็ได้ฟื้ นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ยัง
หาโอกาสไม่ได้ 11 ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรือ
่ งความขัดสน เพราะข้าพเจ้า
จะ มี ฐานะ อย่างไร ก็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ เรียน รู ้ แล ้ วท ี่ จะ พอใจ อยู่ อย่าง นั ้น
12 ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญ กับ ความตกตํ่า และรู จ
้ ัก ที่ จะเผชิญ กับ ความ
อุ ดมสมบู รณ ์ ไม่ ว่าที่ ไหนหรือ ในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั การสัง่ สอนให้
เผชิญ กับ ความอิ่มท ้ องและความอดอยาก ทัง้ ความสมบู รณ ์ พู นสุข และ
ความขัดสน 13 ข้าพเจ้า กระทํา ทุก สิง่ ได้ โดยพระคริสต์ ผู้ ทรงเสริม กําลัง
ข้าพเจ้า 14 ถึงกระนั ้นท่านทัง้ หลายได้กระทําดีอยู่แล้ว ที่ท่านได้ร่วมทุกข์
กับ ข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟี ลิ ป ปี ก็ ทราบอยู่ แล ้ วว ่า การประกาศ
ข่าวประเสริฐ ในเวลาเริม
่ แรกนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ออกไปจากแคว้น มาซิ โด
เนี ย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในการให้ทานและรับทานนั ้น
เลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั ้น 16 เพราะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ เมือง
เธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝากของมาช่วยหลายครัง้ หลายหน สําหรับ
ความขัดสนของข้าพเจ้า 17 มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะได้ รบ
ั ของให้ แต่
ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้น 18 แต่ข้าพเจ้า
มี ของสารพัด และมี บริบูรณ์ อยู่แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อม
ิ่ อยู่ เพราะได้ รบ
ั ของซึ่ง
เอปาโฟรดิทัสได้นํามาจากพวกท่าน เป็นกลิน
่ งบูชาที่ทรง
่ หอม เป็นเครือ
โปรดและพอพระทัยของพระเจ้า 19 และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทาน
สิง่ สารพัด ตามที่ ท่านต้องการนั ้น จากทรัพย์ อั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ โดย
พระเยซูคริสต์ 20 บัดนี้ ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆ
ไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนใน
พระเยซู คริสต์ พี่ น้ องทัง้ หลายที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง มายัง
ท่าน 22 พวกวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวงฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ พวกข้าราชการของซี ซาร์ 23 ขอให้ พระคุณ แห่ง พระเยซู
คริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เข
ียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุ งโรม และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ
งโรม (1:24; 4:18) ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโคโลสี (4:78) เป็น ไปได้ ว่า ที คิก ัส ได้ ส่ง จดหมายฉบั บน ี้ และจดหมายถึง ชาวเอเฟซัส
ในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ เพื่อ แก้ไขปัญหาบางอย่างในคริสตจักรที่
เมืองโคโลสี เช่น การไหว้ ทูต สวรรค์ การตามพิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์
เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียอ่านจดหมายฉบับนี้
ด้วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึง ปัญหาในคริสตจั กรน ี้ โดยเอปาฟรัส ซึ่ง
อยู่ ในกรุ ง โรมในเวลานั ้น (1:7-8) ไม่มี การบันทึก ว่า เปาโลเคยไปที่ เมือง
โคโลสี แต่ถึงกระนั ้นท่านก็รูจั
้ กคริสเตียนบางคนที่นั ่น ในจดหมายฉบับน
ี้ เปาโลเน้ น ถึง ความเป็น พระเจ้า และความยิง่ ใหญ่ ของพระคริสต์ ความ
ครบบริบู รณ ์ ของผู้ ที่ เชื่อ ในพระองค์ และหน้าที่ ต่างๆของครอบครัว รวม
ทัง้ นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
เปาโล อัคร สาวก ของ พระ เยซู คริสต์ ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า
และ ทิ โม ธี น้ อง ชาย ของ เรา 2 เรียน วิ สุทธิ ชน และ พี่ น้ อง ที่ สัตย์ ซื่อ
ใน พระ คริสต์ ณ เมือง โค โล สี ขอ ให้ พระคุณ และ สันติสุข จาก พระเจ้า
พระ บิดา ของ เรา และ พระ เยซู คริสต์ เจ้ า ดํา รง อยู่ กั บท ่าน เถิด 3 เรา
ขอบพระคุณ พระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา เราอธิษฐานเพื่อ ท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่ เราได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ
ของ ท่าน ใน พระ เยซู คริสต์ และ เรือ
่ ง ความ รัก ซึ่ง ท่าน มี ต่อ วิ สุทธิ ชน ทัง้
ปวง 5 โดยเหตุ ซึ่ งม ี ความหวั งอ ัน สะสมไว้ สํา หรั บท ่านในสวรรค์ ซึ่ง เมื่
อก่อนท่านเคยได้ยน
ิ มาแล้วในพระวจนะแห่งความจริงของข่าวประเสริฐ
6 ซึ่ง แผ่ แพร่มาถึง ท่านดัง ที่ กําลัง เกิด ผลและทวี ข้น
ึ ทัว่ โลก เช่น เดีย วกั
บที่กําลังเป็นอยูใ่ นตัวท่านทัง้ หลายด้วย ตัง้ แต่วันที่ท่านได้ยน
ิ และได้รู จั
้ ก
7
พระคุณ ของพระเจ้า ตามความจริง ดัง ที่ ท่านได้ เรียนจากเอปาฟรัส ซึ่ง
เป็นเพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา เขาเป็นผู้รับใช้อันสัตย์ซ่ ือของพระคริสต์
8
เพื่อพวกท่าน ผู้ได้ เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณ
ด้วย
1

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี
เพราะเหตุ นี้ พวกเราเหมือนกัน นั บ ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ ยิน ก็ ไม่ ได้ หยุด
ในการที่ จะอธิษฐานขอเพื่อ ท่าน และปรารถนาให้ ท่านเต็ม ไปด้วยความ
9
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รู ถ
้ ึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิต
วิญญาณ 10 เพื่อท่านจะได้ดําเนิ นชีวต
ิ อย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตามบรรดาความชอบ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจําเริญขึ้นในความ
รู ้ ถึง พระเจ้า 11 มี กําลัง มากขึ้น ทุก อย่างโดยฤทธิ์ เดชแห่ง สง่า ราศี ของ
พระองค์ ให้ มี บรรดาความเพียร และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี
12 ให้ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ทรงทําให้ เราทัง
้ หลายสมกั บท ี่ จะเข้ าส่วน
ได้รบ
ั มรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่าง 13 พระองค์ได้ทรงช่วยเรา
ให้พ้นจากอํานาจของความมืด และได้ ทรงย้ายเรามาตัง้ ไว้ในอาณาจักร
แห่ง พระบุตรที่รก
ั ของพระองค์ 14 ในพระบุตรนั ้น เราจึง ได้ รบ
ั การไถ่ โดย
พระโลหิตของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้ หลายของเรา
พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
พระองค์ ทรงเป็น พระฉายของพระเจ้า ผู้ ซึ่ง ไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ทรง
เป็นบุตรหัวปีเหนื อสรรพสิง่ ทัง้ ปวง 16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิง่ ได้ถู
กสร้างขึ้น ทัง้ ในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษแก่
์ ตาและซึ่งไม่
ประจักษ์ แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็น
เทพผู้ ครอง หรือ ศั กด ิ เทพ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ถูก สร้างขึ้น โดยพระองค์ และ
17
เพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่
ทัง้ ปวงเป็น ระเบียบอยู่ โดยพระองค์ 18 พระองค์ ทรงเป็น ศีรษะของกาย
คือ คริสตจั กร พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เริม
่ ต้น เป็น บุตรหัวปี ที่ ทรงเป็น ขึ้น มา
จากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิง่ ทัง้ ปวง 19 ด้วย
ว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทัง้ สินม
่
้ ีอยูในพระองค์
15

พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
และ โดย พระองค์ นั ้น ให้ สิ ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ พระองค์ เอง โดย
พระองค์ นั ้น ข้าพเจ้า พูด ได้ ว่า ไม่ ว่า สิง่ นั ้น จะอยู่ ในแผ่น ดิน โลกหรือ ใน
ท้องฟ้า พระองค์ ทรง ทําให้ มี สันติ ภาพ โดย พระ โลหิต แห่ง กางเขน ของ
พระองค์ 21 และพวกท่านซึ่ง เมื่ อก ่อนนี้ ไม่ ถู กก ัน และเป็น ศั ตรู ในใจด้วย
การชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ ทรงโปรดให้ คืนดี กับ พระองค์ 22 โดยความ
ตาย แห่ง พระ กาย เนื้ อ หนั ง ของ พระองค์ เพื่อ จะ ได้ ถวาย ท่าน ให้ เป็น ผู้
บริสุทธิ์ ไร้ตําหนิ และไร้ข้อ กล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือ
ถ้าท่านดํารงและตังม
้ ัน
่ อยู่ในความเชื่อ และไม่โยกย้ายไปจากความหวัง
ในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยน
ิ แล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคน
ที่อยูใต้
่ ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั ้น
20

พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่

24 บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีในการที่ได้รับความทุกข์ยากเพื่อท่าน ส่วน

การทนทุกข์ ของพระคริสต์ ที่ ยัง ขาดอยู่ นั ้น ข้าพเจ้า ก็ รบ
ั ทนจนสําเร็จ ใน
เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า เพราะเห็น แก่ พระกายของพระองค์ คือ คริสตจั กร
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25 ข้าพเจ้าได้ ถู กตัง
้ ให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้

ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน เพื่อ จะให้ พระวจนะของพระเจ้า สําเร็จ 26 คือ ข้อ ความ
ลึ กล ับ ซึ่ง ซ่อนเร้น อยู่ หลายยุค และหลายชัว่ อายุ นั ้น แต่ บัดนี้ ได้ ทรงโป
รดให้ เป็ นที ่ ประจักษ์ แก่ว ิ สุทธิ ชนของพระองค์ แล้ว 27 พระเจ้า ทรงชอบ
พระทัย ที่ จะสําแดงให้คนต่างชาติ รู ว่
้ า อะไรเป็น ความมัง่ คัง่ ของสง่า ราศี
แห่งข้อลึกลบน
ั ค
ี้ ือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นทีห
่ วังแห่งสง่าราศี
28 พระองค์ นั ้น แหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุ กคนและสัง
่ สอนทุก
คนโดยใช้ สติ ปัญญาทุก อย่าง เพื่อ เราจะได้ ถวายทุก คนให้เป็น ผู้ใหญ่ แล
้ว ในพระเยซู คริสต์ 29 เพราะเหตุ นั้น ข้าพเจ้า จึง กระทํา การงานด้วย โดย
ความอุตสาหะตามการกระทํา ของพระองค์ ผู้ ทรงออกฤทธิ์กระทํา อยู่ ใน
ตัวข้าพเจ้า

2
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง

1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู ว่
้ า

ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อท่าน
เพื่อ ชาวเมืองเลาดี เซ ีย และเพื่อ คนทัง้ ปวงที่ ยงั ไม่ เห ็น หน้า ของข้าพเจ้า
ในฝ่ายเนื้ อหนั ง 2 เพื่อเขาจะได้รบ
ั ความชูใจ และเข้าติดสนิ ทกันในความ
รัก และมัน
่ ใจในความอุ ดมสมบู รณ ์ แห่ งความเข้าใจ และเข้า ในความรู ้
ความลึ กล ับ ของพระเจ้า และของพระบิดาและของพระคริสต์ 3 ซึ่ง คลัง
สติปัญญาและความรู ทุ
้ กอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ 4 ข้าพเจ้ากล่าว
เช่นนี้ เพื่อมิให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคําชักชวนอันน่าฟัง 5 เพราะถึงแม้วา่
ตัว ของ ข้าพเจ้า ไม่ อยู่ กั บท ่าน แต่ ใจ ของ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ กั บท ่าน และ มี
ความชื่นชมยินดี ที่ ได้ เห ็ นท่า นอยู่ กัน อย่างเรียบร้อย และเห็น ความเชื่
อม ัน
่ คงของท่านในพระคริสต์ 6 เหตุ ฉะนั ้น ตามที่ ท่านได้ ต้อนรับ เอาพระ
เยซู คริสต์ เจ้ ามาแล้ว อย่างไร ก็ ให้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ในพระองค์ อย่างนั ้น ต่อ ไป
7 โดยท่านได้ ถู กวางรากลงไว้แล้ว และถู กก ่ อร่างสร้างขึ้น ในพระองค์ ให้
สมบูรณ์ และถูกตัง้ ให้มัน
่ คงอยู่ในความเชื่อตามที่ ท่านได้ รบ
ั การสอนมา
แล้วนัน
้ จึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์

8 จงระวังให้ดี

เกรงว่าจะมีผูใดทํ
้
าให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา
และด้วยคําล่อลวงอันไม่มีสาระ ตามธรรมเนี ยมของมนุษย์ ตามหลักการ
ต่างๆที่เป็นของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์ 9 เพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพ
ของพระเจ้า ดํารงอยู่ อย่างบริบูรณ์ 10 และท่านได้ ความครบบริบู รณ ์ ใน
พระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ
บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น
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ใน พระองค์ นั ้น ท่าน ได้ รับ เข้า สุ หน ัต ซึ่ง เป็นการ เข้า สุ หน ัต ที่ มื
อมนุษย์ มิได้ กระทํา โดยที่ ท่าน ได้ สละ กาย แห่ง ความ บาป ของ เนื้ อ หนั ง
เสีย โดยการเข้า สุ หน ัต แห่ง พระคริสต์ 12 ได้ ถู กฝัง ไว้กับ พระองค์ ในบัพ
ติศมา ซึ่งท่านได้ เป็นขึ้นมากับพระองค์ ด้วย โดยความเชื่อในการกระทํา
ของพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 13 และ
ท่านที่ ตายแล้ว ด้วยความบาปทัง้ หลายของท่านและด้วยเหตุ ที่ เนื้ อ หนั ง
ของท่านมิได้เข้าสุหนั ต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์
และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทัง้ หลายของท่าน
11

พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น
พระองค์ ทรงลบกรมธรรม์ ในข้ อบ ัญญั ติ ต่างๆที่ ต่อ ต้านเราอยู่ ซึ่ง
ขัด ขวางเราและได้ ทรงหยิบ เอาไปเสีย ให้ พ้น โดยทรงตรึง ไว้ ที่ กางเขน
ของพระองค์ 15 พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์
ได้ ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั ้น 16 เหตุ ฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใด
พิพากษาปรักปรําท่านในเรือ
่ งการกินการดื่ม ในเรือ
่ งการถือเทศกาล วัน
ต้นเดือน หรือวันสะบาโต 17 สิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ ที่จะมี
มาในภายหลัง แต่กายนั ้นเป็นของพระคริสต์
14

จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก

18 อย่า ให้ผู้ ใดโกงบําเหน็ จ ของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัว ลงและกราบ

ไหว้ทูต สวรรค์ ใฝ่ ฝัน ในสิง่ เหล่านั ้ นที ่ เขาไม่ ได้ เห็น ผยองขึ้น เปล่าๆตาม
ความคิด ของเนื้ อ หนั ง 19 และไม่ ได้ ยึ ดม น
ั ่ ในพระองค์ ผู้ ทรงเป็น ศีรษะ
ศีรษะนั ้น เป็น เหตุ ให้ กายทัง้ หมดได้ รบ
ั การบํารุ ง เลี้ยงและติด ต่ อก ัน ด้วย
ข้อ และเอ็น ต่างๆ จึง ได้ เจริญ ขึ้น ตามที่ พระเจ้า ทรงโปรดให้ เจริญ ขึ้น นั ้น
20 ถ้า ท่านตายกับ พระคริสต์ พ้น จากหลัก การต่างๆที่ เป็ น ของโลกแล้ว
เหตุ ไฉนท่านจึ งม ี ชีวิตอยู่เหมือนกับ ว่า ท่านยัง อยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้ กฎ
ต่างๆ 21 (เช่น “อย่าแตะต้อง� “อย่าชิม� “อย่าเอามือหยิบ� 22 ซึ่งทัง้ หมด
จะพินาศเมื่อทําดังนั ้น� อันเป็นหลักธรรมและคําสอนของมนุษย์ 23 จริง
อยู่สิ ่งเหล่านี้ ดู ท่าที มีปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และ
การทรมานกาย แต่ ไม่มีประโยชน์ อะไรในการต่อสู้ กับความต้องการของ
เนื้ อหนั ง

3

จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน
ถ้า ท่านรับ การทรงชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาด้วยกั นก ับ พระคริสต์ แล้ว ก็ จง
แสวงหาสิง่ ซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซ่ึงพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์
ของ พระเจ้า 2 จง ฝัง ความ คิด ของ ท่าน ไว้ กับ สิง่ ทัง้ หลาย ที่ อยู่ เบื้อง บน
ไม่ใช่กับสิง่ ทัง้ หลายซึ่งอยู่ที่ แผ่นดินโลก 3 เพราะว่าท่านได้ ตายแล้วและ
1
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ชีวต
ิ ของท่านซ่อนไว้กับ พระคริสต์ ในพระเจ้า 4 เมื่อ พระคริสต์ ผู้ ทรงเป็น
ชีวต
ิ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ใน
สง่าราศีด้วย
จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน

เหตุ ฉะนั ้น จงประหารอวัยวะของท่านซึ่ง อยู่ ฝ่ายโลกนี้ คือ การล่วง
ประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่ง
เป็นการ นั บถือ รู ป เคารพ 6 เพราะสิง่ เหล่า นี้ พระอาชญาของพระเจ้า ก็
ลงมาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 ครัง้ หนึ่ ง ท่านเคยดําเนิ น ตามสิง่ เหล่า
นี้ ด้วย ครัง้ เมื่อ ท่านยัง ดํารงชีวต
ิ อยู่ กับ สิง่ เหล่า นี้ 8 แต่ บัดนี้ สารพัด สิง่
เหล่า นี้ ท่านจงเปลื้องทิง้ เสีย ด้วย คือ ความโกรธ ความขัดเคือง การคิด
ปองร้าย การหมิน
่ ประมาท คํา พูด หยาบโลนจากปากของท่าน 9 อย่า พู
ดมุสาต่ อกันเพราะว่าท่านได้ ถอดทิง้ มนุษย์เก่ากับการปฏิ บัติ ของมนุษย์
นั ้น เสีย แล้ว 10 และได้ สวมมนุษย์ ใหม่ ที่ กําลัง ทรงสร้างขึ้น ใหม่ ในความ
รู ้ตามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้ ได้ ทรงสร้างขึ้น นั ้น 11 อย่างนี้ ไม่ เป็น
พวกกรีก หรือ พวกยิว ไม่ เป็น ผู้ ที่ เข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต พวกคน
ต่างชาติ หรือ ชาวสิ เธีย ทาสหรือ ไทยก็ ไม่ เป็น แต่ ว่า พระคริสต์ ทรงเป็น
สารพัด และทรงดํารงอยู่ ในสารพัด 12 เหตุ ฉะนั ้น ในฐานะที่ เป็น พวกซึ่ง
พระเจ้า ทรงเลือกไว้ เป็น พวกที่ บริสุทธิและเป็
น พวกที่ ทรงรัก จงสวมใจ
์
เมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้ นาน 13 จงผ่อนหนั ก
ผ่อนเบาซึ่ งก ัน และกัน และถ้า แม้วา่ ผู้ ใดมี เรือ
่ งราวต่ อก ั นก ็ จงยกโทษ
ให้กันและกัน พระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉั นใด ท่านจงกระทํา
อย่างนั ้น เหมือนกัน 14 แล ้ว จงสวมความรัก ทับ สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ หมด เพราะ
ความรัก ย่อมผูกพัน ทุก สิง่ ไว้ ให้ ถึง ซึ่ง ความสมบู รณ ์ 15 และจงให้ สันติ
สุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติ สุขนัน
้ ทรง
เรียกท่านทัง้ หลายไว้ให้ เป็น กายอันเดี ยวด ้วย และท่านทัง้ หลายจงขอบ
พระคุ ณ 16 จงให้ พระวาทะของพระคริสต์ ดํารงอยู่ ในตั วท ่า นอย่า งบริบู
รณ ์ ด้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จงสัง่ สอนและเตือนสติ กัน ด้วยเพลงสดุ ดี เพลง
สรรเสริญ และเพลงฝ่ายจิต วิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณ จาก
ใจของท่านถวายองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 17 และเมื่อ ท่านจะกระทํา สิง่ ใดด้วย
วาจาหรือด ้ว ยการประพฤติ ก็ตาม จงกระทํา ทุก สิง่ ในพระนามของพระ
เยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั ้น
5

หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย
ฝ่ายภรรยาจงยอมฟัง สามี ของตน ซึ่ง เป็นการสมควรในองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า 19 ฝ่ายสามี ก็ จงรัก ภรรยาของตนและอย่า มี ใจขมขื่น ต่อ นาง
20 ฝ่ายบุตรทัง
้ หลายจงเชื่อฟังบด
ิ ามารดาของตนทุกอย่าง เพราะการนี้ เป็
นที ่ ชอบพระทัย ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 21 ฝ่ายบิ ดาก ็ อย่า ยัว่ บุตรของตน
18
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ให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้อใจ 22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่ เป็นนาย
ของตนตามเนื้ อ หนั ง ทุก อย่าง ไม่ใช่ ตามอย่างคนที่ ทํา แต่ ต่อ หน้า อย่าง
คนประจบสอพลอ แต่ ทํา ด้วยนํ้า ใสใจจริ งด ้วยความเกรงกลัว พระเจ้า
23 ไม่ว่าท่านจะทําสิง
่ ใดก็จงทําด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์
พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์ 24 ด้วยรู แล
้ ้วว่าท่านจะได้รบ
ั
มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเหน็ จเพราะท่านปรนนิ บัติพระคริสต์
เจ้ าอยู่ 25 ส่วนผู้ ที่ ทําความผิ ดก ็ จะได้ รบ
ั ผลตามความผิด ที่ เขาได้ ทํา นั ้น
และไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย

4

ฝ่าย นาย ก็ จง ทํา แก่ เหล่ า ทาส ของ ตน ตาม ความ ยุ ติ ธรรม และ
สมํ่าเสมอกัน เพราะท่านรู ว้ า่ ท่านก็มีนายองค์หน่ง
ึ ในสวรรค์ด้วย
1

หน้าที่ของคริสเตียน

2 จงขะมักเขม้นในการอธิษฐาน

จงเฝ้าระวังอยูใ่ นการนั ้นด้วยขอบพระ
คุ ณ 3 และอธิษฐานเผื่อ เราด้วย เพื่อ พระเจ้า จะได้ ทรงโปรดเปิด ประตู
ไว้ ให้ เรา สําหรับ พระ วา ทะ นั ้น ให้ เรา กล่าว ความ ลึ กล ับ ของ พระ คริสต์
ที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่ ก็ เพราะ เหตุ นี้ 4 เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ กล ่าว ชีแ
้ จง
ข้อความตามสมควรที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ น ชี วิตก ับ คน
ภายนอกด้วยใช้สติ ปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้วาจาของท่านประกอบ
ด้วยเมตตาคุณ เสมอ ปรุ งด ้วยเกลือ ให้ มีรส เพื่อ ท่านจะได้ รู ว่
้ า ควรตอบ
ทุกคนอย่างไร
ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม

ที คิก ัส ผู้ เป็น น้ องชายที่ รัก และเป็น ผู้ รับ ใช้ที่ สัตย์ซ่ ือ และเป็น เพื่อน
ร่วม งาน กับ ข้าพเจ้า ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ บอก ให้ท่า นท ราบ ถึง เหตุ
การณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าใช้ผูนี
้ ้ ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เอง คือ
ให้ เขาทราบถึง ความเป็น อยู่ ของท่าน และเพื่อ ให้ เขาหนุน นํ้าใจของท่าน
9 ให้โอเนสิมัส ผูเป็
้ นน้ องชายที่รก
ั และสัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งในพวกท่าน
ไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่า ให้ท่า นทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงที่ นี่ 10 อาริส
ทารคัส เพื่อนร่วมในการถูก จองจํา กับ ข้าพเจ้า และมาระโก ลูกชายของ
น้ องสาวบารนาบัส ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย (ท่านก็ ได้ รับคํา
สัง่ ถึงเรือ
่ งมาระโกแล้ วว่า ถ้าเขามาหาท่าน ก็จงรับรองเขา� 11 และเยซู
ซึ่งมีช่ออ
ี า ยุสทัส ก็เช่นกัน ซึ่งอยูใ่ นคณะที่เข้าสุหนั ต จําเพาะคนเหล่า
ื กว่
นี้ เท่ านั ้น เป็น เพื่อนร่วมการกับ ข้าพเจ้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่ง เป็
นที่หนุนใจของข้าพเจ้า 12 เอปาฟรัส คนหนึ่ งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้
ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่าน ด้วยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่
เสมอ หวัง จะให้ ท่านเจริญ เป็น ผู้ ใหญ่ และบริบู รณ ์ ในการซึ่ง ชอบพระทัย
7
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ของพระเจ้า ทุก สิง่ 13 ข้าพเจ้า เป็น พยานให้ เขาว่า เขาตรากตรํา ทํางาน
มากเพื่อท่านและเพื่อคนที่ อยู่ในเมืองเลาดี เซียและเพื่อคนที่ อยู่ในเมือง
ฮิ เอราบุ รี 14 ลูก าแพทย์ ที่ รักก ับเดมาสฝากความคิดถึง มายัง พวกท่าน
15 ขอฝากความคิดถึง มายัง พวกพี่ น้องที่ อยู่ ในเมืองเลาดี เซ ี ยก ั บน ิมฟัส
และคริสตจักรที่ อยู่ ในเรือนของเขาด้วย 16 และเมื่อ พวกท่านได้ อา่ นจด
หมายฉบั บน ี้ แล้ว จงส่ง ไปให้ อา่ นในคริสตจักรที่ อยู่ เมืองเลาดี เซ ีย ด้วย
และจดหมายที่มาจากเมืองเลาดี เซียฉบับนัน
้ ท่านก็ จงอ่านด้วย 17 และ
จงบอกอารคิปปั สว่า “การรับใช้ซึ่งท่านได้รบ
ั ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั ้น จง
ระวังกระทําให้สําเร็จ� 18 คําแสดงความคิดถึงนี้ เป็นลายมือของข้าพเจ้า
เปาโล ขอท่านจงระลึก ถึง โซ่ ตรวนของข้าพเจ้า ขอให้ พระคุณ ดํา รงอยู่ กั
บท่านด้วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงชาวโคโลสี และส่งโดยทีคิก
ัสและโอเนสิมัส�

1 เธสะโลนิ กา 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล สิ ลาสและทิ โมธี เขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 52 และพวก
คริสเตียนที่ เมืองเธสะโลนิ กาก ็ รู จั
้ ก ท่านทัง้ สามนี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็น
ผู้ ก่อ ตัง้ คริสตจักรที่ เมืองเธสะโลนิ กา (กจ 17:1-10) เรารู ้ไม่ มากเกี่ยว
กับ การประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา แต่ เราทราบจากกิจการ
17:2 ว่า เปาโลได้ ประกาศอยู่ ที่ นั ่น เป็น เวลาไม่ น้ อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือ
3 วัน สะบาโต จดหมายสองฉบั บน ี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา) ดู เหมือนว่า
เป็น จดหมายฉบับ แรกๆของเปาโลมี เหตุ ผลบางอย่างที่ ทําให้ เราเชื่อ ว่า
จดหมายสองฉบั บน ี้ เข ีย นขึ้น ในเวลาไม่ หา่ งกัน เท่าไร และเขียนขึ้น ขณะ
ที่เปาโล สิลาสและทิโมธี ยังอยู่ที่เมืองโครินธ์ (กจ 18:5) และเป็นเวลาที่
เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กานน
ั ่ เอง
ในขณะที่เปาโลอยูที
่ ่เมืองเธสะโลนิ กาไม่นานเท่าไร ก็มีฝูงชนชุมนุมกัน
ข่มขู่ท่าน และท่านได้หนี ไป (กจ 17:1-9) แต่หลังจากนั ้นเปาโลได้ส่งสิลา
สและทิโมธี ให้กลับไปที่นั่นอีก (3:1-2) และคริสตจักรที่ดีก็ได้เกิดขึ้น
เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็คือ เพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ ได้เข้าใจถึง
ความจริง ของการเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ สองของพระเยซู และเพื่อ หนุน ใจ
เขาให้มีการดําเนิ นชีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้พูดถึงการเสด็จกลับมา
ของพระเยซู (1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:14-18; 5:23)

แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ
กา ในพระเจ้าพระบิดาและพระเยซู คริสต์เจ้า ขอให้พระคุณและสันติสุข
จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า ดํารงอยู่ กั บท ่า
นทัง้ หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายเสมอ และ
เมื่อ อธิษฐานเราก็ เอ ่ย ถึง ท่าน 3 ในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระ
บิดาของเรา เราระลึก ถึง อย่างไม่ หยุด หย่อนในกิจการที่ เก ิด จากความ
เชื่อ ของท่าน และการงานที่ เนื่ องมาจากความรัก และความพากเพียร
ซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 4 พี่น้ อง
ทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก เราทราบแน่ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงสรรท่านทัง้ หลายไว้
แล้ว 5 เพราะข่าวประเสริฐของเรามิได้ มาถึงท่านด้วยถ้อยคําเท่านั ้น แต่
ด้วยฤทธิเดช
และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอัน เต็ม
์
เปี่ ยม ตามที่ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่าน
6
เพราะเห็นแก่ ท่าน และท่านก็ ทําตามอย่างของเรา และขององค์ พระผู้
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เป็นเจ้า โดยที่ท่านได้รบ
ั ถ้อยคํานั ้นด้วยความยากลําบากเป็นอันมาก พร
้ อมด้วยความยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ 7 เพราะเหตุ นั้น ท่านจึง เป็น
แบบอย่างแก่ ทุ กคนที่ เชื่อ แล้ว ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายา
8 เพราะว่า พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ เลื่องลือ ออกไปจากพวก
ท่าน ไม่ใช่ แต่ ในแคว้น มาซิ โดเนี ย และแคว้น อาคายาเท่านั ้น แต่ ความ
เชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จําเป็นต้องพูด
อะไรอีก 9 เพราะคนเหล่านั ้นกได้
็ รายงานเกี่ยวกับเราว่า ที่เราได้เข้ามาหา
ท่านทัง้ หลายนั ้น เป็น อย่างไร และกล่าวถึง การที่ ท่านได้ ละทิง้ รู ป เคารพ
และหัน มาหาพระเจ้า เพื่อ รับ ใช้ พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ และเที่ยงแท้
10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์ จากสวรรค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ เป็ น
ขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูผูทรงช่
้
วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะ
มีมาภายหน้านั ้น

2

ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านเองก็ ทราบว่า การที่ เรามาหาท่านนั ้น ไม่ ได้ ไร้
ประโยชน์ เลย 2 แต่ ถึง แม้ ว่า เราต้องทนการยากลําบากและได้ รับ การ
อัปยศต่างๆมาแล้ วท ี่ เมืองฟี ลิ ป ปี ซึ่ง ท่านก็ ทราบอยู่ เราก็ยั งม ี ใจกล้า ใน
พระเจ้า ของเราที่ ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย
โดยเผชิญ กับ อุปสรรคมากมาย 3 เพราะว่า คํา เตือนสติ ของเรามิ ได้ เก ิ
ดมาจากการหลอกลวง หรือ การโสโครก หรืออ ุ บายใดๆ 4 แต่ ว่า พระเจ้า
ทรง เห็น ชอบ ที่ จะ มอบ ข่าว ประเสริฐ ไว้ กับ เรา เรา จึง ประกาศ ไป ไม่ใช่
เพื่อ ให้เป็ นที ่ พอใจของมนุษย์ แต่ ให้เป็ นที ่ พอพระทัย ของพระเจ้า ผู้ ทรง
ชันสูตรใจเรา 5 เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คํายกยอในเวลาใดเลย ซึ่งท่านก็รู อ
้ ยู่
หรือม ิ ได้ ใช้ คํา พูด เคลือบคลุม เพื่อ ความโลภเลย พระเจ้า ทรงเป็น พยาน
ฝ่ายเรา 6 และแม้ ในฐานะเป็ นอ ัค รสาวกของพระคริสต์ เราจะเรียกร้อง
ให้เป็นภาระก็ได้ แต่เราก็ไม่แสวงหาสง่าราศีจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจาก
ท่านหรือ จากคนอื่น 7 แต่ ว่า เราอยู่ ในหมู่ พวกท่านด้วยความสุภาพอ่อน
โยน เหมือนพี่ เลี้ยงที่ เลี้ยงดู ลูก ของตน 8 เมื่อ เรารัก ท่านอย่างนี้ แล้ว เรา
ก็ มี ใจพร้อมที่ จะเผื่อ แผ่ เจือ จาน มิใช่ แต่ เพียงข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า
เท่านั ้น แต่ อุ ทิศ จิตใจเราให้ แก่ ท่านด้วย เพราะท่านเป็ นที ่ รก
ั ยิง่ ของเรา
9 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ท่านคงจํา ได้ ถึง การทํางานอัน เหน็ ดเหนื่ อย และความ
ยากลําบากของเราเมื่อ เราประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า ให้ แก่ ท่าน
เราทํางานทัง้ กลางคืนและกลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผูใดในพวก
้
10
ท่าน ท่านทัง้ หลายเป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย
ว่า เราได้ ประพฤติ ตัว บริสุทธิ ์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อ ตําหนิ ในหมู่
พวกท่านที่เชื่อ 11 ดังที่ท่านรู แล
้ ้วว่า เราได้เตือนสติ หนุนใจและกําชับท่า
1
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นทุกคน ดังบด
ิ ากระทําต่อบุตร 12 เพื่อให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ
พระเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในอาณาจักรและสง่าราศีของพระองค์
จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา

13 เพราะเหตุ นี้ เราจึง ขอบพระคุณ พระเจ้า ไม่ หยุด หย่อน

เพราะว่าเมื่อ
ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ จากเรา ท่านไม่
ได้ รับ ไว้ อย่างเป็น คําของมนุษย์ แต่ ได้ รับ ไว้ ตามความเป็น จริง คือ เป็น
พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านทัง้ หลายที่ เชื่อด้วย
14 ด้วยว่า พี่น้ องทัง
้ หลาย ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรของพระเจ้า
ในแคว้น ยู เดีย ที่ อยู่ ฝ่ายพระเยซู คริสต์ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความลําบาก
จากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่เขาเหล่านั ้นได้รบ
ั จากพวกยิว 15 พวก
ยิวได้ปลงพระชนม์พระเยซูเจ้า และได้ประหารชีวต
ิ พวกศาสดาพยากรณ์
ของเขาเอง และได้ ข่มเหงพวกเรา และขัด พระทัย พระเจ้า และเป็น ปฏิ
ปักษ์ ต่อคนทัง้ ปวง 16 โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อ
จะให้ พวกนั ้น รอดได้ เพื่อ ‘ให้ การบาปของเขาเต็ม เปี่ ยมเสมอ� แต่ ใน
ที่สุด พระพิโรธได้ ตกลงบนเขา 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย แต่ เมื่อ เราถูก พราก
ไปจากท่านชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง พรากไปแต่ กายเท่านั ้น ไม่ใช่ จิตใจ เราจึง
ขวนขวายปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะเห็น หน้า ท่านอีก 18 เพราะเหตุ นั้น เรา
อยากมาหาท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า คือ เปาโลอยากมาหนแล้ว หนเล่า แต่
ซาตานได้ ขัด ขวางเราไว้ 19 เพราะอะไรเล่า จะเป็น ความหวัง หรือ ความ
ยินดี หรือมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเรา จําเพาะพระพักตร์พระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มา ก็ มิใช่ ท่านทัง้
หลายดอกหรือ 20 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นสง่าราศีและความยินดีของ
เรา

3
คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล

เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราทนอยู่ ต่อ ไปอีก ไม่ ได้ แล้ว เราจึง เห็น ชอบที่ จะถูก
ปล่อย ไว้ ที่ กรุ ง เอเธนส์ ตาม ลําพัง 2 และ ได้ ให้ ทิ โม ธี น้ อง ชาย ของ เรา
ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเป็น เพื่อนร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้ตัง้ พวกท่านไว้ให้มัน
่ คง
และเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อของท่าน 3 เพื่อ
จะได้ ไม่มีใครหวัน
่ ไหวด้วยการยากลําบากเหล่านี้ ท่านเองก็ รู แล
้ ้วว่า เรา
4
ถูก ทรงกําหนดไว้ แล ้ว สําหรับ การนั ้น ด้วยว่า เมื่อ เราได้ อยู่ กั บท ่า นทัง้
หลาย เราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่า เราจะต้องทนการยากลําบาก แล้วก็
เป็นจริงอย่างนั ้น ตามที่ท่านก็รู อ
้ ยูแล้
่ ว 5 เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าอดทน
ต่อ ไปอีก ไม่ ได้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ใช้ คนไปเพื่อ จะได้ รู ้ ถึง ความเชื่อ ของท่าน
เกรงว่า ผู้ ทดลองนั ้น ได้ ทดลองท่านด้วยประการหนึ่ ง ประการใด แล ้ วงา
1
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นของเราก็ จะเป็นการเสีย เปล่า 6 แต่ บัดนี้ เมื่อ ทิ โมธีได้ จากพวกท่านมา
ถึง พวกเราแล้ว และได้ นํา ข่าวดี มาบอกเราเรือ
่ งความเชื่อ และความรัก
ของท่านทัง้ หลาย และว่า ท่านได้ ระลึก ถึง เราอยู่ เสมอด้วยความหวั งด ี
และใฝ่ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่างเราใฝ่ฝันจะเห็นท่านดุจกัน 7 พี่น้ องทัง้
หลาย โดยเหตุ นี้ ความเชื่อ ของท่านได้ ทําให้ เราบรรเทาจากความทุกข์
ยาก และ ความ ลําบาก ของ เรา 8 เพราะ ว่า ถ้า ท่าน มัน
่ คง อยู่ ใน องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ชี วิต ของเราก็ สดชื่น 9 เราจะขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่าน
อย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซ่ึงเรามีอยู่เพราะ
ท่าน จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา 10 เราอธิษฐานมากมายทัง้ กลาง
วัน กลางคืน เพื่อ จะได้ เห ็น หน้า ท่านอีก และจะได้ เพิม
่ เติม ความเชื่อ ของ
ท่านส่วนที่ยงั บกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์ 11 บัดนี้ ขอพระเจ้าเองและพระบิดา
ของเรา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ทรงนําทางเราไป
ถึงท่าน 12 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทัง้ หลายจําเริญและบริบู
รณ ์ ไปด้วยความรัก ซึ่ งก ัน และกัน และแก่ คนทัง้ ปวง เหมือนเรารัก ท่าน
ทัง้ หลายดุจ กัน 13 เพื่อ ในที่สุด พระองค์ จะทรงให้ ใจของท่านตั ้ งม น
ั ่ คง
อยู่ในความบริสุทธิ์ ปราศจากข้อตําหนิ ต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดา
ของเรา ในเมื่อ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจะเสด็จ มากับ วิ
สุทธิชนทัง้ ปวงของพระองค์

4
จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์

1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซู
เจ้าว่า ท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะดําเนิ นชีวต
ิ อย่างไร จึงจะเป็ นที
่ ชอบพระทัย พระเจ้า ขอให้ ท่านดําเนิ น ตามอย่างนั ้น ยิง่ ๆขึ้น ไป 2 เพราะ
ท่านทัง้ หลายทราบคํา บัญชาซึ่ง เราได้ ให้ ไว้กั บท ่านโดยพระเยซู เจ้ าแล้ว
3 เพราะนี่ แหละเป็ น พระประสงค์ ของพระเจ้า คือ ให้ ท่านเป็ น คนบริสุ ทธิ
์ เว้นเสียจากการล่วงประเวณี 4 เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู จ
้ ักที่ จะรักษา
ภาชนะ ของ ตน ใน ทา งบ ริ สุทธิ ์ และ ใน ทาง ที่ มี เกียรติ 5 มิใช่ ด้วย ราคะ
ตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติ ที่ ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า 6 เพื่อ ไม่ ให้ ผู้ ใดทํา ล่วง
เกินและลักลอบต่อพีน
่ ้ องในเรือ
่ งใดๆเลย เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
เป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทําอย่างนั ้น เหมือนอย่างที่เราได้
บอกไว้ก่อนแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วย 7 เพราะพระเจ้ามิได้ทรงเรียก
เราให้ เป็น คนลามก แต่ ทรงเรียกเราให้ เป็น คนบริสุทธิ ์ 8 เหตุ ฉะนั ้น คน
ที่ ปัด ทิง้ มิได้ ปัด ทิง้ มนุษย์ แต่ ได้ ปัด ทิง้ พระเจ้า ผู้ ทรงโปรดประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิข
์ องพระองค์ให้แก่เราทัง้ หลายด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการรักพี่
น้ องทัง้ หลายนั ้น ไม่จําเป็ นที่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน เพราะว่าตัวท่าน
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เองก็รบ
ั คําสอนจากพระเจ้าแล้ วว่าให้รก
ั ซึ่งกันและกัน 10 ความจริงท่าน
ได้ประพฤติต่อบรรดาพี่น้องทัว่ แคว้นมาซิโดเนี ยเช่นนั ้นอยู่ แต่พี่น้ องทัง้
หลาย เราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีข้ึนอีก 11 และจงตัง้ เป้าว่าจะอยู่
อย่างสงบ และทํากิจธุระส่วนของตน และทําการงานด้วยมือของตนเอง
เหมือนอย่างที่ เรากําชับท่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ดําเนิ นชีวต
ิ ตามอย่าง
ที่ สมควรต่อหน้า คนเหล่านั ้ นที ่อยู่ภายนอก และเพื่อ ท่านจะไม่ ขาดสิง่ ใด
เลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน
แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยากให้ ท่านไม่ ทราบถึง เรือ
่ งคนเห
ล่านั ้ นที ่ ล่วงหลับ ไปแล้ว เพื่อ ท่านจะไม่ เป็น ทุกข์ โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆ
ที่ ไม่มี ความ หวัง 14 เพราะ ถ้า เรา เชื่อ ว่า พระ เยซู ทรง สิน
้ พระชนม์ และ
ทรงคืนพระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซู นั ้น
พระเจ้า จะทรงนํา คนเหล่า นั ้น มากับ พระองค์ ด้วย 15 ในข้อ นี้ เราขอบอก
ให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยงั เป็นอยูแ
่ ละ
เหลือ อยู่ จนถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มา จะล่วงหน้า ไปก่อนคนเหล่านั ้
นที ่ ล่วงหลับ ไปแล้ วก ็หามิได้ 16 ด้วยว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จ มา
จากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสําเนี ยงของเทพบดี และด้วยเสียงแตร
ของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ ตายแล้ว ในพระคริสต์ จะเป็น ขึ้น มาก่อน
17 หลัง จากนั ้น เราทัง
้ หลายซึ่ง ยัง เป็น อยู่ และเหลือ อยู่ จะถู กร ับ ขึ้น ไปใน
เมฆพร้อมกับ คนเหล่า นั ้น เพื่อ จะได้ พบองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในฟ้า อากาศ
อย่างนั ้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิ ตย์ 18 เหตุฉะนั ้นจง
ปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้ เถิด
13

5

คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ
แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เรือ
่ งวัน และเวลาที่ ทรงกําหนดไว้ นั ้น ไม่ จําเป็น
จะ ต้อง เขียน บอก ให้ ท่าน รู ้ 2 เพราะ ท่าน เอง ก็ รู ้ ดี แล ้ วว ่า วัน ของ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า จะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน 3 เมื่อ เขา
พูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว� เมื่อนั ้นแหละความพินาศก็ จะมาถึง
เขาทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนี ก็ไม่พ้น
4 แต่ พี่ น้ องทัง
้ หลาย ท่านไม่ ได้ อยู่ ในความมืด แล้ว เพื่อ วัน นั ้น จะไม่ มา
ถึง ท่านอย่างขโมยมา 5 ท่านทัง้ หลายเป็น บุตรของความสว่าง และเป็น
บุตรของกลางวัน เราทัง้ หลายไม่ ได้ เป็น ของกลางคืน หรือ ของความมืด
6 เหตุ ฉะนั ้นอย่าให้เราหลับเหมือนอย่างคนอื่น แต่ ให้เราเฝ้าระวังและไม่
เมามาย 7 เพราะว่าคนนอนหลับก็ยอ
่ มหลับในเวลากลางคืน และคนเมา
ก็ ยอ
่ มเมาในเวลากลางคืน 8 แต่ เมื่อ เราเป็น ของกลางวัน แล้ว ก็ อย่า ให้
เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวม
ความหวัง ที่ จะได้ ความรอดเป็น หมวกเหล็ก 9 เพราะว่า พระเจ้า มิ ได้ ทรง
1

1 เธสะโลนิ กา 5:10

382

1 เธสะโลนิ กา 5:28

กําหนดเราไว้สําหรับ พระอาชญา แต่ สําหรับ ให้ ได้ รับ ความรอดโดยพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10 ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่า
ถึงเราจะตื่นอยูห
่ รือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
เหตุ ฉะนั ้น จงหนุน ใจกัน และต่างคนต่างจงก่ อก ัน ขึ้น ตามอย่างที่
ท่านกําลัง ทํา อยู่ นั ้น 12 พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้ รู ้ จัก คนที่
ทํางานอยู่ ในพวกท่าน และปกครองท่านในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และตัก
เตือนท่าน 13 จงเคารพเขาให้ มากในความรัก เพราะงานที่ เขาได้ กระทํา
และจงอยู่ อย่างสงบสุ ขด ้ว ยกัน 14 แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอเตือนสติ
พวกท่านให้ ตัก เตือนคนที่ เกะกะ หน ุน นํ้าใจผู้ ที่ ท้อใจ ชู กําลัง คนที่ อ่อน
กําลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ ต่อคนทัง้ ปวง 15 ระวังให้ดี อย่าให้คนใดทําชัว่
ตอบแทนการชัว่ ต่อ คนอื่น แต่ จงหาทางทํา ดี เสมอต่อ พวกท่านเอง และ
ต่อ คนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยู่ เสมอ 17 จงอธิษฐานอย่างสมํ่าเสมอ
18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่ แหละเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้าใน
พระเยซูคริสต์เพื่อท่านทัง้ หลาย 19 อย่าดับพระวิญญาณ 20 อย่าประมาท
คําพยากรณ์ 21 จงพิสูจน์ทุกสิง่ สิ่งที่ดีนน
ั ้ จงยึดถือไว้ให้มัน
่ 22 จงเว้นเสีย
23
จากสิง่ ที่ ดู เหมือนชัวท
่ ุกอย่าง และขอให้องค์ พระเจ้าแห่งสันติสุขทรง
ตัง้ ท่านเป็น คนบริสุทธิ ์ หมดจด และข้าพเจ้า อธิษฐานต่อ พระเจ้า ให้ ทรง
รักษาทัง้ วิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน
จนถึง วันที ่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราเสด็จ มา 24 พระองค์
ผู้ ทรงเรียกท่านนั ้น สัตย์ ซื่อ และพระองค์ จะทรงทําให้ สําเร็จ 25 พี่ น้ อง
ทัง้ หลาย จงอธิษฐานเพื่อ เราด้วย 26 จงทักทายปราศรัย พวกพี่ น้องด้วย
ธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 27 ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลายโดยองค์ พระผู้
เป็นเจ้า ให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องอันบริสุทธิ์ฟัง 28 ขอ
ให้ พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า
นทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับ แรกถึง ชาวเธสะโลนิ กา ได้ เข ียน
จากกรุ งเอเธนส์�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่ 2 นี้ ในปี ค�ศ� 53 ภายหลังที่ท่านเขียน
จดหมายฉบับ แรกไม่ นาน ท่านได้ยน
ิ ข่าวว่า พวกคริสเตียนที่ เมืองเธสะ
โลนิ กาได้ เข ้า ใจว่า “วัน ของพระคริสต์� (2:2) หรือ “วัน ขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า � คือ การเสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ 2 ของพระเยซู นั้น ใกล้ จะถึง แล้ว
และเปาโลต้องการจะแก้ไขคํา สอนอื่นๆที่ ผิด ไป และต้องการจะอธิบาย
คํา สอน อื่น เพิม
่ เติม เปาโล บอก เขา ว่า เริม
่ แรก พระ เยซู จะ เสด็จ มา ใน
เมฆเพื่อรับพวกคริสเตียนให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์ก่อน และหลังจากนั ้น “ลูก
แห่งความพินาศ� (2:3) จะปรากฏขึ้น และต่อไป “คนนอกกฎหมาย� จะ
ปรากฏในยุค 7 ปี แห่งความทุกข์ยิง่ ใหญ่แล้ว เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า บางคน
ที่ ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นได้ กินอาหารที่ โต๊ะของคริสตจั กร โดยไม่ยอม
ทํางานหรือเขาประพฤติอย่างไม่ถูกต้อง เปาโลบอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอม
ทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ
กาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์เจ้า 2 ขอให้พระคุณและ
สันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเรา และพระเยซู คริสต์ เจ้า ดํารงอยู่ กั
บท่านทัง้ หลายเถิด
1

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา
พี่ น้ องทัง้ หลาย เราต้องขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายอยู่
เสมอ และเป็นการสมควร เพราะความเชื่อของท่านก็ จําเริญยิง่ ขึ้น และ
ความรักของท่านทุกคนที่ มีต่อกันทวีข้น
ึ มากด้วย 4 ฉะนั ้นเราเองจึงอวด
ท่านทัง้ หลายต่อ บรรดาคริ สตจักรของพระเจ้า ในเรือ
่ งความเพียรและ
ความเชื่อของท่าน ในการที่ท่านถูกข่มเหงทุกอย่างและการยากลําบากที่
ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
3

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง

ซึ่ง เป็ นที ่ แสดงให้ เห ็น ชัด ถึง การพิพากษาอัน ชอบธรรมของพระเจ้า
ซึ่ง จะพิ สู จน ์ วา่ ท่านเป็น ผู้ สมควรกับ อาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุ นั้น
ท่านทัง้ หลายจึง กําลัง ทนทุกข์ อยู่ ด้วย 6 เพราะว่า เป็นการยุ ติ ธรรมแล้ว
ซึ่ง พระเจ้า จะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้ กับ คนเหล่านั ้ นที ่
ก่อ ความยากลํา บากให้กั บท ่า นทัง้ หลาย 7 และที่ จะทรงให้ท่านทัง้ หลาย
ที่ รับ ความ ยาก ลําบาก นั ้น ได้ รับ ความ บรรเทา ด้วย กั นก ับ เรา เมื่อ พระ
เยซู เจ้ าจะปรากฏองค์ จากสวรรค์ พร ้ อมกับ หมู่ ทูต สวรรค์ ผู้ มี ฤทธิ์ ของ
5
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พระองค์ 8 ใน เปลว เพลิง จะ ลงโทษ สนอง คน เห ล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้ จัก พระเจ้า
และแก่ คนที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา 9 คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษอัน เป็น ความพินาศนิ รัน ดร์ พ้น
ไปจากพระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจากสง่า ราศี แห่งพระอานุภาพ
ของพระองค์ 10 ในวัน นั ้น เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มาเพื่อ รับ เกียรติ ในพวก
วิสุทธิ ชนของพระองค์ และเพื่อ ให้ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ
(เพราะท่านก็ ได้ เชื่อ คํา พยานของเรา� 11 เหตุ ฉะนั ้น เราจึง อธิษฐานเพื่อ
ท่านทัง้ หลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผูที
้ ่สมควรแก่
การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั ้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิเ์ ดชของพระองค์
ให้ความประสงค์ ดี ทุ กประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสําเร็จ
12 เพื่อพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้าของเราจะได้ เกียรติ
เพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้รบ
ั เกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณ
แห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

2
ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์
บัดนี้ พี่ น้ อง ทัง้ หลาย เรือ
่ ง การ ซึ่ง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทัง้ หลายไปเป็น
ของพระองค์ นั ้น เราขอวิงวอนท่านว่า 2 อย่า ให้ ใจของท่านหวัน
่ ไหวง่าย
หรือ เป็น ทุกข์ รอ
้ นไป ไม่ ว่า จะเป็น โดยทางวิญญาณ หรือ โดยทางคํา พูด
หรือ โดยทางจดหมายเป็น เชิง ว่า มาจากเรา อ้างว่า วัน ของพระคริสต์ มา
ถึงแล้ว 3 อย่าให้ผู้หน่ง
ึ ผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะว่า
วัน นั ้น จะไม่ มาถึง เว้น แต่ จะมี การล้ม ลงเสี ยก ่อน และคนแห่ง การบาป
นั ้น จะประจั กษ ์ แจ้ง คือ ลูก แห่ง ความพินาศ 4 ผู้ กี ดก ั ้นขัด ขวางและยก
ตัวขึ้นต่อสู้ อะไรๆที่ ได้ ชื่อว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไรๆที่ เขาไหว้นมัสการนั ้น
แล ้วมั นก ็ นั่ง ในพระวิหารของพระเจ้า เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตั วว
่า เป็น พระเจ้า 5 ท่านทัง้ หลายจํา ไม่ ได้ หรือ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ กั บท ่าน
ข้าพเจ้า ได้ บอกเรือ
่ งนี้ ให้ ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็ รู ้จัก ผู้ นั้ นที ่ กําลัง
หน่วงเหนี่ ยวมัน ไว้ในขณะนี้ เพื่ อม ัน จะปรากฏออกมาได้ ต่อ เมื่อ ถึง เวลา
ของมัน 7 เพราะว่า อํา นาจลึ กล ับ นอกกฎหมายนั ้ นก ็ เริม
่ ทํางานอยู่ แล้ว
เพียงแต่ ผู้ ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวเดีย
๋ วนี้ นั ้น จะยัง หน่วงเหนี่ ยวอยู่ จนกว่า ผู้
ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวนั ้น จะถูก พาออกไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมาย
นั ้น จะปรากฏตัว ขึ้น และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงประหารมัน ด้วยลม
พระโอษฐ์ ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้ สูญ ไปด้วยการปรากฏแห่ง
การเสด็จ มาของพระองค์ 9 คือ ผู้ นั้ นที ่ มาโดยการดลบันดาลของซาตาน
พร ้ อมกับ บรรดาการอิทธิ ฤทธิ์ และหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ แห่
ง ความ เท็จ 10 และ อุบาย อธรรม ทัง้ หลาย สําหรับ คน เห ล่านั ้ นที ่ พินาศ
1
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อยู่ เพราะเขาทัง้ หลายไม่ ได้ รับ ความรัก แห่ง ความจริง ไว้ เพื่อ จะรอดได้
11 เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า จึง ทรงให้ความลุ่ม หลงมาครอบงํา เขา ให้ เขาเชื่อ
สิง่ ที่ เท็จ 12 เพื่อ คนทัง้ หลายที่ ไม่ เชื่อ ความจริง แต่ ยินดี ในการไม่ ชอบ
ธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เรา จํา ต้อง
ขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านอยู่ เสมอ เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรงเลือก
ท่านไว้ตัง้ แต่ เริม
่ แรกให้ ถึงที่ รอด โดยพระวิญญาณทรงชําระตัง้ ท่านไว้
ให้บริสุทธิ์ และโดยท่านได้ เชื่อความจริง 14 พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านทัง้
หลายโดยทางข่าวประเสริฐ ของเรา เพื่อ จะได้ รับ สง่า ราศี ของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 15 เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้ องทัง้ หลาย จงมัน
่ คง
ไว้ และ ยึดถือ โอวาท ที่ ท่าน ได้ เรียน แล้ว ไม่ ว่า จะ ด้วย คํา พูด หรื อด ้วย
จดหมายของเรา 16 บัดนี้ ขอให้พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
และพระเจ้าคือพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา และประทานให้เรามีความ
ชูใจนิ รัน ดร์ และความหวั งอ ัน ดี โดยพระคุ ณ 17 ทรงชูใจและตัง้ ใจของ
ท่านไว้ให้มัน
่ คง ในวาจาและในการกระทําอันดีทุกอย่าง
13

3
คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
พี่ น้ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ จงอธิษฐานเพื่อ เรา เพื่อ ว่า พระวจนะของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะได้ แผ่ ไป และจะได้ รบ
ั เกียรติยศเหมือนอย่างที่ ได้
2
เป็น ไปในหมู่ พวกท่านแล้ว และเพื่อ เราจะได้ พ้น จากคนพาลชัว่ ร้าย
เพราะ ว่า ไม่ ใช่ ทุ ก คน เชื่อ 3 แต่ ว่า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง สัตย์ ซื่อ จะ
ทรงเสริม กําลัง ท่านทัง้ หลาย และทรงป้องกัน ท่านไว้ ให้ พ้น จากการชัว่
ร้าย 4 เรามี ความมัน
่ ใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เกี่ยวกั บท ่า นว่า ท่านกําลัง
ประพฤติ และจะประพฤติ ต่อ ไปตามที่ เรากําชั บท ่าน 5 ขอองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงนําใจของท่านทัง้ หลายให้เข้าในความรักของพระเจ้า และอดทน
ในการรอคอยพระคริสต์
1

จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
พี่น้ องทัง้ หลาย เราขอกําชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า จงปลีก ตัว ของท่านออกไปจากพี่ น้องทุก
คนที่ อยู่ อย่างเกะกะ และไม่ ดําเนิ น ตามโอวาทซึ่ง เขาได้ รบ
ั จากเรา 7 เพ
ราะว่า ตั วท ่านเองก็ รู อ
้ ยู่ ว่า ท่านควรจะทํา ตามเราอย่างไร เพราะเรามิ ได้
ประพฤติ เกะกะเลยเมื่อ เราอยู่ ในหมู่ พวกท่าน 8 และเรามิ ได้ ทานอาหาร
ผู้ ใดเปล่าๆ แต่ เราได้ ทํา การหนั กด ้วยความพากเพียรทัง้ กลางคืน และ
กลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่ งคนใดในพวกท่าน 9 มิใช่เพราะ
6 บัดนี้

2 เธสะโลนิ กา 3:10

386

2 เธสะโลนิ กา 3:18

เราไม่ มี สิทธิ์ แต่ ว่า เพื่อ ทําตัว เป็น แบบอย่างให้ ท่านทัง้ หลายทํา ตามเรา
10 แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ได้กําชับท่านอย่างนี้ ว่า ถ้าผู้ใดไม่ยอม
ทํางาน ก็ อย่า ให้ เขากิน 11 เพราะเราได้ ยิ นว ่า มี บางคนในพวกท่านอยู่
อย่างเกะกะ ไม่ ทํางานอะไรเลย แต่ ชอบยุ่ งก ับ ธุระของคนอื่น 12 เราจึง
กําชับ และเตือนสติ คนเช่น นั ้น โดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เราว่า ให้ เขาทํางานด้วยใจสงบ และกิน อาหารของตนเอง 13 พี่ น้ องทัง้
หลาย ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะกระทํา การดี เลย 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา
ของเราในจดหมายฉบับนี้ จงจดจําคนนั ้นไว้ อย่าสมาคมกับเขาเลย เพื่อ
เขาจะได้ อาย 15 อย่า ถือว่า เขาเป็น ศั ตรู แต่ จงเตือนสติ เขาฉั น พี่ น้องคน
หนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอ ให้ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า แห่ง สันติ สุข ทรง โปรด ประทาน
สันติสุขให้แก่ ท่านทัง้ หลายทุกเวลาและทุกทาง ขอให้องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ดํารงอยูก
่ ับท่านทุกคนเถิด 17 นี่ แหละเป็นคําคํานั บของข้าพเจ้าคือ เปาโล
ที่ เข ียนด้วยมือ ของข้าพเจ้า เอง ซึ่ง เป็น เครือ
่ งหมายในจดหมายทุก ฉบับ
18
ข้าพเจ้าจึงเขียนเช่นนี้ ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึง
ชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 65 ยู นิ เกมารดาของทิ โมธี
เป็นชาวยิว บิดาของท่านเป็นชาวกรีก และโลอิส ยายของท่านก็เป็ นคริส
เตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิโมธีได้รับเชื่อที่เมืองลิสตราโดยการประกาศของเปาโล แล้วทิโมธีได้
รับพิธีสุหนัตจากเปาโล (กจ 16:3) หลังจากนั ้นเปาโลได้พาทโิ มธีรว่ มทาง
ไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิโมธี และทิตัสถูกเรียกโดย
ทัว่ ไปว่า “จดหมายสําหรับ ศิษ ยาภิ บาล� จดหมายสามฉบั บน ี้ ได้ ชื่อ นั ้น
เพราะว่าได้เขียนถึงผู้รับใช้ของพระคริสต์ซ่ึงเป็นผู้เลี้ยงดูคนของพระเจ้า
ในสถานที่ ต่างๆ จดหมายฉบับ แรกจากเปาโลถึง ทิ โมธีนี้ อาจจะเขียนขึ้น
หลัง จากเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัส ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย (1:3; กจ
20:1) หรืออาจจะเขียนขึ้นหลังจากที่เปาโลได้รบ
ั การปลดปล่อยจากคุกที่
กรุ งโรม ทิโมธีอาจจะเป็นศิษย์ที่สนิทที่สุดกับเปาโล เพราะเปาโลได้เรียก
ท่านว่า “ผูเป็
้ นบุตรแท้ของข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบับนเี้ ปาโลได้สอ
นทิโมธีเกี่ยวกับหน้าที่ของศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิน
่ คือ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์กับคริสตจักรอ่น
ื ๆและเกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
คําคํานั บ
เปาโล อัคร สาวก ของ พระ เยซู คริสต์ ตามพ ระ บัญชา ของ พระเจ้า
ผู้ทรง เป็น พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา และ พระ เยซู คริสต์ เจ้ า ผู้ทรง เป็น
ความ หวัง ของ เรา 2 ถึง ทิ โมธี ผู้ เป็น บุตร แท้ ของ ข้าพเจ้า ใน ความ เชื่อ
ขอพระคุณและพระกรุ ณาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและ
จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
1

คําเตือนเรือ
่ งคําสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอร้องให้
ท่านคอยอยู่ ในเมืองเอเฟซัส เพื่อ ท่านจะได้ กําชับ บางคนไม่ ให้ เขาสอน
คํา สอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ ให้ เขาใส่ใจในเรือ
่ งนิ ยายต่างๆและเรือ
่ งลําดับ วงศ์
ตระกูล อัน ไม่ รู จบ
้
ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ เก ิด ปัญหามากกว่า ให้ เก ิด ความจําเริญ
ในทางของพระเจ้า อัน ดําเนิ น ไปด้วยความเชื่อ ก็ จงกระทํา ดัง นั ้น 5 แต่
จุด ประสงค์ แห่ งพระบัญญั ติ นั ้ นก ็ คือ ความรัก ซึ่ง เกิด จากใจอัน บริสุทธิ์
และจากจิตสํานึ กอันดี และจากความเชื่ออันจริงใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิดจุด
ประสงค์เลี่ยงไปจากสิง่ เหล่านี้ หลงไปในทางพูดเหลวไหล 7 และแม้วา่ เขา
ไม่ เข ้า ใจคํา ที่ เขากล่าวทัง้ สิง่ ที่ เขายืนยัน เขาก็ ยงั ปรารถนาเป็น อาจารย์
ฝ่ายพระราชบัญญัติ 8 แต่ เราทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่าพระราชบัญญัติ นั ้นดี ถ้าผู้
3
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ใดใช้ให้ถูกต้อง 9 คือโดยรูว้ า่ พระราชบัญญัตินั ้นมได้
ิ ทรงบัญญัติไว้สําหรับ
คนชอบธรรม แต่ ทรงบัญญั ติ ไว้สําหรับ คนอยู่ นอกพระราชบัญญั ติ และ
คนดื้ อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่ บริสุทธิ์และคนหมิน
่ ประมาท
คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่า คน 10 คนล่วงประเวณี พวก
กะเทย ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คนทวนสบถ และอะไรๆที่ขัดกับคําสอนอัน
ถูกต้อง 11 ตามที่มีอยูในข่
่
าวประเสริฐอันมส
ี ง่าราศีของพระเจ้าผูเสวยสุ
้
ข
คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั ้น
คําพยานของเปาโล

12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา

ผูทรง
้
ชูกําลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรง
ตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ปฏิบัติ พระราชกิจ ของพระองค์ 13 ถึง แม้ ว่า เมื่ อก ่อนนั ้น
ข้าพเจ้าเป็นคนหมิน
่ ประมาท ข่มเหง และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่
ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระกรุ ณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทําอย่างนั ้นกได้
็ กระทํา
14
ไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ และพระคุณ แห่ง องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ของเรานั ้ นม ี มากเหลือ ล้น พร ้ อมด้วยความเชื่อ และความรัก ซึ่ งม ี
อยู่ ในพระเยซู คริสต์ 15 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จร ิง และสมควรที่ คนทัง้ ปวงจะ
รับ ไว้ คือ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาในโลกเพื่อ จะได้ ทรงช่วยคนบาป
ให้รอด และในพวกคนบาปนั ้น ข้าพเจ้า เป็น ตัวเอก 16 แต่ ว่า เพราะเหตุ นี้
เองข้าพเจ้าจึงได้รบ
ั พระกรุ ณา คือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสําแดง
ความอดกลัน
้ พระทัย ทุก อย่างให้ เห ็น ในตัว ข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ตัวเอกนั ้น ให้
เป็นแบบอย่างแก่คนทัง้ ปวงที่ภายหลังจะเชื่อวางใจในพระองค์แล้วรับชีวิ
ตนิรน
ั ดร์ 17 บัดนี้ พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่พระมหากษั ตริย์ผู้ทรง
พระเจริญอยู่นิ รน
ั ดร์ ผู้ทรงเป็นองค์ อมตะ ซึ่งมิได้ ปรากฏแก่ ตา พระเจ้า
ผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 18 ทิโมธีบุตร
เอ๋ย คํา กําชั บน ี้ ข้าพเจ้า ได้ ให้ ไว้ กั บท ่านตามคํา พยากรณ์ ซึ่ง มาล่วงหน้า
เล็ง ถึง ท่าน เพื่อ ข้อความเหล่า นั ้น ท่านจะได้ เข ้า สู้ รบได้ ดี 19 จงยึด ความ
เชื่อไว้และมีจิตสํานึ กอันดี ซึ่งข้อนี้ บางคนได้ละทิง้ เสีย ความเชื่อของเขา
จึงอับปางลง 20 ในคนเหล่านั ้นมฮี
ี เมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้า
ได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู ที
้ ่จะไม่หมิน
่ ประมาท

2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษั ตริย์ ผู้นําประเทศ และคนทัง้ ปวง

1 เหตุ ฉะนั ้ นก ่อนสิ่งอ่ น
ื ใด

ข้าพเจ้าขอเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้วงิ วอน
อธิษฐานทูล ขอ และขอบพระคุณ เพื่อ คนทัง้ ปวง 2 เพื่อ กษั ตริย์ ทัง้ หลาย
และ คน ทัง้ ปวง ที่ มี ตําแหน่ ง สูง เพื่อ เรา จะ ได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่าง เงียบๆ
และ สงบ สุข ใน ทาง ที่ เป็น อย่างพระเจ้า และ อย่าง ซื่ อสัตย์ 3 การ เช่น นี้
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เป็นการดี และเป็ นที ่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ชว
่ ยให้รอด
4
ของเรา ผู้ ทรงมี พระประสงค์ ให้คนทัง้ ปวงรอด และให้มาถึง ความรู ใ้ น
ความจริงนั ้น 5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียว
ระหว่างพระเจ้า กับ มนุษย์ คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงสภาพเป็น มนุษย์ 6 ผู้
ทรงประทานพระองค์ เองเป็น ค่า ไถ่ สําหรับ คนทัง้ ปวง เหตุการณ์ นี้ เป็น
พยานในเวลาอัน เหมาะ 7 และสําหรับ การนี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ถู กตัง้ ไว้ เป็น
นั ก เทศน์ และเป็ นอ ัค รสาวก (ข้าพเจ้า พูด ความจริง ในพระคริสต์ และไม่
ปดเลย� และเป็ นคร ู สอนความเชื่อ และความจริง แก่ คนต่างชาติ 8 เหตุ
ฉะนั ้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผูชายทั
้
ง้ หลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมื
ออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร
ฝ่ายพวกผู้ หญิ งก ็ เหมือนกัน ให้ แต่ งตัว สุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วย
ความรู จ
้ ักละอาย และความมีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกาย
ด้วยเครือ
่ งทองและไข่ มุ กหรือ เสื้อผ้า ราคาแพง 10 แต่ ให้ ประดั บด ้ว ยกา
รกระทําดี (ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า� 11 ให้ผู้หญิงเรียน
อย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้ อมทุกอย่าง 12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผูหญิ
้ ง
13
สัง่ สอนหรือ ใช้ อาํ นาจเหนื อ ผู้ ชาย แต่ ให้ เขานิ่ งๆอยู่
ด้วยว่า พระเจ้า
ทรงเนรมิตสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงทรงสร้างเอวา 14 และอาดัมไม่ได้ถู ก
หลอกลวง แต่ผูหญิ
้ งนั ้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้ละเมิด 15 แต่ถึงกระนั ้นเธอ
ก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทัง้ หลายยังดํารงอยูใ่ นความเชื่อ ใน
ความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ
9

3
คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
คํา นี้ เป็น คํา จริง คือ ว่าถ้า ชายคนใดปรารถนาหน้า ที่ ศิษ ยาภิ บาล คน
นั ้ นก ็ ปรารถนากิจการงานที่ ประเสริฐ 2 ศิษ ยาภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็น คน
ที่ ไม่มี ใครติ ได้ เป็น สามี ของหญิง คนเดียว เป็น คนรอบคอบ เป็น คนรู จ
้ ัก
ประมาณตน เป็นคนมีความประพฤติ ดี มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่ จะ
เป็ นคร ู 3 ไม่ ดื่ม เหล้า องุน
่ ไม่ เป็น นั กเลง ไม่ เป็น คนโลภมักได้ แต่ เป็น คน
สุ ภาพ ไม่ เป็น คนชอบวิ วาท ไม่ เป็น คนเห็น แก่ เงิน 4 ต้องเป็น คนครอบ
ครองบ้านเรือนของตนได้ ดี บังคับบัญชาบุตรทัง้ หลายของตนด้วยความ
สง่าผ่าเผยทุกอย่าง 5 (เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รูจั
้ กครอบครองบ้านเรือน
ของตน คนนั ้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้� 6 อย่าให้ผูที
้ ่กลับ
ใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาล เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิง่ และก็จะถูกปรับโทษ
เหมือนอย่างพญามาร 7 นอกนั ้น เขาจะต้องมีช่อ
ื เสียงดี ในคนภายนอก
เกรงว่าเขาจะเป็นที่ติเตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญามาร
1
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คุณสมบัติของผู้ช่วย
ฝ่ายผู้ ชว
่ ยนั ้ นก ็ เช่น เดียวกัน คือ ต้องเป็น คนสง่า ผ่าเผย ไม่ เป็น คน
สองลิน
่ มาก ไม่ เป็น คนโลภมักได้ 9 และเป็น คนยึ ดม
้ ไม่ สนใจเหล้า องุน
ัน
่ ในข้อ ลึ กล ับ แห่ง ความเชื่ อด ้วยจิตสํานึ ก ผิด และชอบอัน บริสุทธิ์ 10 จง
ลองดู คนเหล่า นี้ เสี ยก ่อนด้วย และเมื่อ เห็ นว ่า ไม่ มี ข้อ ตําหนิ แล้ว จึง ตัง้
เขาไว้ในตําแหน่ งผู้ช่วย 11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็เหมือนกัน ต้องเป็น
คนสง่าผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู จ
้ ักประมาณตน และเป็นคนสัตย์
ซื่อในสิง่ ทัง้ ปวง 12 จงให้ผู้ช่วยนั ้นเป็นสามี ของหญิงคนเดียว และบังคับ
บัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ ดี 13 เพราะว่า คนที่
กระทําการในหน้าที่ ผู้ช่วยได้ ดี ก็ได้ ตําแหน่ งอันมีหน้ามี ตา และมี ใจกล้า
เป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์
8

ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่

14 ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า เขียนฝากมายัง ท่าน

หวังใจว่าไม่ ชา้ ไม่ นาน
ข้าพเจ้า จะมาหาท่าน 15 แต่ หากว่า ข้าพเจ้า มาช้า ท่านก็ จะได้ รู ้ ว่า ควร
ประพฤติ อย่างไรในครอบครัว ของพระเจ้า คือ คริ สตจักรของพระเจ้า ผู้
ดํารงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง 16 ทางของพระเจ้าอันยิง่
ใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้ อหนั ง
พระวิญญาณได้ ทรงพิ สู จน ์ แล้ว หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ เห็น และมี ผู้ ประกาศ
พระองค์แก่ชนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกร
ับขึ้นไปในสง่าราศี

4

พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ
บัดนี้ พระวิญญาณได้ ตรัส ไว้ อย่างชัด แจ้ง ว่า ในกาลภายหลัง จะมี
บางคนละทิง้ ความเชื่อ โดยหัน ไปเชื่อ ฟัง วิญญาณที่ ล่อลวง และฟัง คํา
สอนของพวกผี ปิศาจ 2 การหน้า ซื่อ ใจคดของคนที่ พูด โกหก คือ ทํา ไป
ทัง้ รู ๆ้ เหมือนอย่างกับ เอาเหล็ก แดงนาบลงไปบนจิตสํานึ ก ผิด ชอบของ
เขา 3 เขาห้ามทําการสมรส ไม่ ให้รับ ประทานอาหารซึ่ง พระเจ้า ทรงสร้าง
ไว้ ให้ ผู้ ที่ เชื่อ และรู จ
้ ัก ความจริง รับ ประทานด้วยขอบพระคุ ณ 4 ด้วยว่า
สิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้รับประทานด้วย
ขอบพระคุ ณ ก็ ไม่ ห้ามเลยสัก สิง่ เดียว 5 เพราะว่า สิง่ เหล่า นั ้น เป็น ของที่
ชําระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐาน
1

ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์
ถ้า ท่านจะให้ พวกพี่ น้องระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ ท่านก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ที่
ดี ของพระเยซู คริสต์ เจริญ ด้วยพระวจนะแห่ง ความเชื่อ และด้วยหลัก
คํา สัง่ สอนอัน ดี ที่ ท่านได้ ประพฤติ ตามนั ้น 7 แต่ จงหลีก เลี่ยงจากนิ ยาย
6
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อัน หยาบคาย และนิ ยายซึ่ง ยายเคยเล่า ให้ฟัง นั ้น จงฝึก ตนในทางที่ เป็น
อย่างพระเจ้า 8 เพราะว่าการฝึก ทางกายนั ้ นม ี ประโยชน์ อยู่ บ้าง แต่ ทาง
ของพระเจ้าก็ มีประโยชน์ ในทุกทาง คื อมีพระสัญญาสําหรับชีวต
ิ ปัจจุบัน
และชีวต
ิ อนาคตด้วย 9 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง้ ปวงจะรับ
ไว้ 10 ด้วยเหตุนี้ เราจึงตรากตรําทํางานและทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวัง
ใจในพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของคนทัง้ ปวง
โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ 11 จงบัญชาและสัง่ สอนสิง่ เหล่านี้
จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
แต่จงเป็นแบบอย่างของ
คนทัง้ หลายที่เชื่อ ทัง้ ในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในนํ้าใจ ใน
ความเชื่อ และในความบริสุทธิ์ 13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการเทศนา และ
ในการสัง่ สอน จนกว่าเราจะมา 14 อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท
่าน ซึ่ง ได้ ทรงประทานแก่ ท่านตามคํา พยากรณ์ เมื่อ คณะเพรสไบเตรีได้
เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ ในข้อความเหล่านี้ ฝังตั วท่านไว้ในการ
นี้ ทีเดียว เพื่อความจําเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทัง้ ปวง 16 จง
ระวัง ตั วท ่านและคํา สอนของท่าน จงยึด ข้อ ที่ กล ่า วนี้ ให้ มัน
่ เพราะเมื่อ
กระทํา ดัง นั ้น ท่านจะช่วยทัง้ ตั วท ่านเองและคนทัง้ ปวงที่ ฟัง ท่านให้รอด
ได้
12 อย่าให้ผูใดดู
้
หมิน
่ ความหนุ่มแน่ นของท่าน

5

อย่า พูด สบประมาทคนมี อาวุโส แต่ จงตัก เตือนเขาเสมือนเป็น บิดา
และคนหนุ่มๆทัง้ หลายเป็นเสมือนพี่หรือน้ อง 2 และผู้หญิงผู้มีอาวุโสเป็น
เสมือนมารดา และส่วนหญิง สาวๆก็ ให้ เป็น เสมือนพี่ สาวน้ องสาว ด้วย
ความบริสุทธิ์ทัง้ หมด
1

คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน

3 จงให้เกียรติ แก่ แม่ ม่ายไร้ที่ พ่ง
ึ 4 แต่ ถ้า แม่ ม่ายคนใดมี ลูก หลานก็ ให้

ลูก หลานนั ้น เรียนเพื่อ ให้ รู จั
้ ก ที่ จะปฏิ บั ติ กับ ครอบครัว ของตนก่อน และ
ให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตน เพราะว่าการกระทําเช่นนี้ เป็นการดี
และเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า 5 ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายอย่างแท้
จริง และอยู่ ตามลําพัง แต่ ผู้ เดียวนั ้น จงวางใจในพระเจ้า และดํารงอยู่
ในการวิงวอนและการอธิษฐานทัง้ กลางคืนและกลางวัน 6 ส่วนผู้หญิงที่
ปล่อยตัวในการสนุกสนานนั ้น ก็ตายแล้วทง
ั ้ เป็นๆอยู่ 7 จงกําชับข้อความ
เหล่านี้ เพื่อเขาจะไม่ถูกตําหนิ 8 แต่ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในบ้านเรือนของตน ผู้ นั ้ นก ็ ได้ ปฏิเสธความ
เชื่อเสียแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก 9 อย่าให้แม่ม่ายคนใดที่
อายุตํ่ากว่าหกสิบปี ลงชื่อในทะเบียนแม่ม่าย จะต้องเป็นภรรยาของชาย
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คนเดียว 10 และจะต้องเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าได้กระทําดี เช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดู
ลูก ได้ มีน้าํ ใจรับรองแขก ได้ ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้ สงเคราะห์คนที ่มี ความ
ทุกข์ยาก และได้บําเพ็ญคุณความดีทุกอย่าง 11 แต่แม่ม่ายสาวๆนั ้นอย่า
รับ ขึ้น ทะเบียน เพราะว่า เมื่อ เขาหลงระเริง ห่างจากพระคริสต์ ไปแล้ว ก็
ใคร่จะสมรสอีก 12 เขาจะต้องได้รบ
ั พระอาชญา เพราะเขาได้ทิง้ ความเชื่อ
เดิมของเขา 13 นอกจากนั ้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปบ้าน
นี้ บ้านนั ้น และมิ ใช่ แต่ เก ียจคร้านเท่านั ้น แต่ ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่
งกับเรือ
่ งของผูอื
้ ่น พูดสิง่ ซึ่งไม่ควรจะพูด 14 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าปรารถนา
ให้พวกแม่ม่ายสาวๆนั ้ นมีสามี มีบุตร และดูแลบ้านเรือน เพื่อมิให้ศัตรู มี
ช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วยว่ามีบางคนได้หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้าชาย
หรือหญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีแม่ม่าย ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็นภา
ระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์คนทีเ่ ป็นแม่ม่ายไร้ที่
พึ่งจริงๆ
จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี

จง ถือว่า ผู้ ปกครอง ที่ ปกครอง ดี นั ้น สมควร ได้ รับ เกียรติ สอง เท่า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ ปกครองที่ ทํางานหนั ก ในการเทศนาและสัง่ สอน
18 เพราะพระคัมภีร กล่
์ าวว่า ‘อย่า เอาตะกร้า ครอบปากวัว เมื่ อม ัน กําลัง
นวดข้าวอยู�
่ และ ‘ผู้ ทํางานสมควรจะได้ รบ
ั ค่า จ้างของตน� 19 อย่า
ยอมรับ คํา กล่าวหาผู้ ปกครองคนใด เว้น เสีย แต่ จะมี พยานสองสามคน
20 สําหรับผู้ปกครองที่ยง
ั คงกระทําบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าคนทัง้ ปวง
เพื่อผู้อ่น
ื จะได้ เกรงกลัวด้วย 21 ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า
และต่อพระเยซูคริสต์เจ้า และต่อเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรรไว้แลวน
้
ัน
้ ให้ ท่านรักษาข้อความเหล่า นี้ ไว้โดยไม่ เห็น แก่ หน ้า ผู้ ใด และไม่ กระทํา
การใดๆด้วยใจลําเอียง 22 อย่าด่วนวางมือเจิมผู้ใด และอย่ามีส่วนร่วมใน
การกระทําบาปของผู้ อ่น
ื เลย จงรักษาตัว ให้ บริสุทธิ์ 23 อย่า ดื่ม แต่ น้ํา อีก
ต่อไป แต่จงใช้น้ําองุน
่ บ้างเล็กน้ อย เพื่อประโยชน์ แก่กระเพาะอาหารของ
ท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนื องๆ 24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่
นขึ้นก่อน แล้วก็นําเขาไปถึงที่พิพากษา แต่การผิดของบางคนนั ้นจะตาม
หลังเขาไป 25 ฝ่ายการดี ของบางคนก็ ปรากฏเด่ นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน
และการนอกนั ้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้
17

6
คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส
จงให้ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ใต้ แอกแห่ง ความเป็น ทาส ถือว่า นายของตน
เป็น ผู้ สมควรแก่ การได้ รบ
ั เกียรติยศทุก สถาน เพื่อ พระนามของพระเจ้า
และคํา สอนของพระองค์ จะมิ ได้ ถู กหมิน
่ ประมาท 2 ฝ่ายคนเหล่า นั ้น ผู้ มี
1
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นายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุที่ ได้มาเป็น
พีน
่ ้ องกันแล้ว แต่ยิง่ กว่านั ้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีข้น
ึ เพราะเหตุวา่ นายผู้
ที่จะได้รับประโยชน์ เป็นผูสั
้ ตย์ซื่อและเป็นทีรั
่ ก ข้อความเหล่านี้ จงสัง่ สอน
และตักเตือนกัน
ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลัก
คือพระวจนะของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคําสอนที่
สมกับทางของพระเจ้า 4 ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นคนทะนงตัวและไม่รู อะไร
้
แต่ชอบทุ่ม
เถียงและโต้แย้งในเรือ
่ งคํา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากัน การทะเลาะวิ
วาทกัน การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน 5 และการวิวาทที่ด้ ือดึงของ
ผูมี
้ ใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กําไรนั ้นเป็นทางของพระเจ้า
จงถอนตัว ไปเสีย จากคนเช่น นี้ 6 แต่ ว่า ทางของพระเจ้า พร้อมทัง้ ความ
สุขใจก็เป็นกําไรมาก 7 เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉั นใด เรา
ก็ เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ ได้ ฉั น นั ้น 8 แต่ ถ้า เรามี อาหารและเสื้อผ้า ก็
ให้ เราพอใจด้วยของเหล่า นั ้น เถิด 9 ส่วนคนเหล่านั ้ นที ่ อยากรํา่ รวยก็ ตก
อยู่ในการทดลองและติดบ่วงแร้ว และในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขลา
และเป็น ภัย แก่ ตัว ซึ่ง ทําให้ คนเราต้องจมลงถึง ความพินาศเสื่อมสูญ ไป
10 ด้วยว่าการรัก เงิน นั ้น เป็ น รากเหง้า แห่ง ความชั วท
่ ัง้ สิน
้ ขณะที่ บางคน
โลภสิง่ เหล่า นี้ จึง ได้ หลงไปจากความเชื่อ นั ้น และทิม
่ แทงตัว ของเขาเอง
ให้ทะลุด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมาก
3 ถ้า ผู้ ใดสอนผิด ไปจากนี้

คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
โอ ผู้ เป็น คนของพระเจ้า แต่ ท่านจงหลีก หนี เสีย จากสิง่ เหล่า นี้ จง
มุ่ งม น
ั ่ ในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความ
อดทน และความอ่อนสุ ภาพ 12 จงต่อสู้ อย่างเต็มกําลังเพื่อความเชื่อ จง
ยึด ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงเรียกให้ ท่านรับ ในเมื่อ ท่านได้ รบ
ั เชื่อ
อย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน 13 ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระเนตรพระเจ้า
ผู้ ทรง ประทาน ชีวต
ิ แก่ สิ ่ง ทัง้ ปวง และ ต่อ พระ เยซู คริสต์ ผู้ ได้ ทรง เป็น
พยานอัน ดี ต่อ หน้า ปอนทิ อส
ั ปี ลาต 14 ให้ ท่านรักษาคํา บัญชานี้ ไว้อย่า ให้
ด่างพร้อย และอย่าให้มีที่ ติได้ จนถึงเวลาที่ พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราจะเสด็จมา 15 ซึ่งพระองค์จะทรงสําแดงให้ปรากฏในเวลาของ
พระองค์ คือพระองค์ผูเสวยสุ
้
ขและทรงฤทธิส
์ ูงสุดแต่พระองค์เดียว พระ
มหากษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ ปวง และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า นาย
ทัง้ ปวง 16 พระองค์ ผู้ เดียวทรงอมตะ และทรงสถิต ในความสว่างที่ ซ่ึงไม่
มี คนใดจะเข้าไปถึง ผู้ ซึ่ง มนุษย์ ไม่ เคยเห็น และจะเห็น ไม่ ได้ พระเกียรติ
และฤทธานุภาพจงมีแด่พระองค์นั ้นสืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 17 จงกําชับ
คนเหล่านั ้ นที่มัง่ มีฝ่ายโลก อย่าให้มีใจถือมานะทิฐิ อย่าให้ความหวังของ
เขาอิงอยู่กับทรัพย์อนิ จจัง แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรง
11
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ประทานสิง่ สารพัดให้แก่ เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อจะให้เราใช้ด้วยความปี ติ
ยินดี 18 จงกําชับ เขาให้ กระทํา การดี ให้ รํา่ รวยในการดี นั ้น ให้ มี ใจพร้อม
ที่ จะให้ ทาน ให้ มี ใจกว้างขวาง 19 และสํ่า สมไว้ เป็น รากอัน ดี สําหรับ ตัว
ของตนเผื่อ เวลาข้างหน้า เพื่อ ว่า เขาจะยึด ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิ โมธี
เอ๋ย จงรักษาสิง่ ที่ได้ฝากไว้กับความไว้วางใจของท่าน จงหลีกเลี่ยงคําพูด
ที่ ลบหลู่ และไร้ประโยชน์ และการคัดค้านของสิง่ ที่ เรียกกัน อย่างผิดๆว่า
เป็น ศาสตร์ความรู ้ 21 ซึ่ง บางคนสําคัญ ผิ ดอย ่างนั ้น จึง ได้ พลาดไปจาก
ความเชื่อ ขอพระคุณจงดํารงอยู่กับท่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับแรก
ถึง ทิ โมธี ได้ เข ียนจากเมืองเลาดี เซ ีย ซึ่ง เป็น นครหลวงในแคว้น ฟรีเจ ีย
ปาคาทีอานา�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลติด คุก ที่ กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาที่
ท่านใกล้ จะ ถูกประหารชีวต
ิ ท่านได้เขียนจดหมายอําลาไปถึงทิ โมธี และ
ขอให้ ทิ โมธีม าหาท่าน เพราะฉะนั ้น จดหมายฉบั บท ี่ 2 ถึง ทิ โมธี นี้ เป็น
จดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่อยูในพระคั
่
มภีร ์
ในจดหมายฉบั บน ี้ เราได้ เห ็น ความหวังอ ัน ชื่นชมยินดี ของเปาโล ซึ่ง
เป็นจดหมายแห่งชัยชนะและเป็นเสียงร้องด้วยความชื่นชมยินดีของผู้ที่
มีชัยชนะแห่งความตาย ได้เน้ นถึงความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า ท่าน
ได้ อธิบายถึง สิง่ ต่างๆที่ จะเกิด ขึ้น ในยุ คน ี้ (บทที่ 3) และพูด ถึง การเตรี
ยมพร้อมที่จะไปสวรรค์ของท่านด้วย ซึ่งเปาโลเชื่อว่าจะสําเร็จอีกไม่นาน
เปาโลได้ สอนทิ โมธีว่า ทิ โมธีควรจะรับ ใช้ พระเจ้า อย่างไรหลัง จากที่ ท่าน
ไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า
ตามพระสัญญาแห่งชีวต
ิ ซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ 2 ถึง ทิโมธี บุตรที่รก
ั ของ
ข้าพเจ้า ขอ พระคุณ และ พระ เมตตา และ สันติสุข จาก พระเจ้า พระ บิดา
และ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จง ดํา รง อยู่ กั บท ่าน เถิด
3 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ด้วยจิต สํานึ กอ ัน บริ
สุทธิ ์ สืบ มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า ได้ ระลึก ถึง ท่าน
ในคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า มิ ได้ หยุด หย่อนทัง้ กลางวัน กลางคืน 4 ก็ได้
ปรารถนาเป็ นอ ัน มากที่ จะเห็นท่าน ระลึก ถึง นํ้าตาของท่าน เพื่อ ข้าพเจ้า
จะได้ เต็ม ไปด้วยความยินดี 5 ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ความเชื่ ออ ัน แท้ นั้น ซึ่ งม ี
อยู่ ในท่าน และซึ่ง เมื่ อก ่อนได้ มี อยู่ ในโลอิส ยายของท่าน และซึ่ง ได้ มี อยู่
ในยู นี สมารดาของท่าน และซึ่ง ข้าพเจ้า เชื่ อม ัน
่ คงว่า มี อยู่ ในท่านด้วย
6 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่ มีอยู่
ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั ้นให้รุง่ เรืองขึ้น 7 เพราะว่าพระเจ้ามิ
ได้ ทรงประทานจิต ที่ ขลาดกลัว ให้ เรา แต่ ได้ ทรงประทานจิต ที่ กอปรด้วย
ฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา 8 เหตุฉะนั ้นอย่าละอายคํา
พยานแห่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าที่ ถู กจองจําอยู่
เพราะเห็น แก่ พระองค์ แต่ จงมี ส่วนในการยากลําบาก เพื่อ เห็น แก่ ข่าว
ประเสริฐ โดยอาศัยฤทธิเ์ ดชแห่งพระเจ้า 9 ผู้ ทรงช่วยเราให้รอด และได้
ทรงเรียกเราด้วยคํา ทรงเรียกอัน บริสุทธิ์ ไม่ใช่ เพราะเห็น แก่ การกระทํา
ของเรา แต่ เพราะเห็น แก่ พระประสงค์ ของพระองค์ เองและพระคุณ ซึ่ง
ทรงประทานแก่ เราในพระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลกมานั ้น 10 แต่
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บัดนี้ ได้ทรงสําแดงให้ประจักษ์ โดยการที่ พระเยซู คริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอด
ของเราเสด็จ มา ผู้ ได้ ทรงกําจัด ความตายให้ สูญ สิน
ิ
้ และได้ ทรงนํา ชีวต
และสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ 11 สําหรับข่าวประเสริฐ
นั ้น ข้าพเจ้าได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้เป็นนั กเทศน์ และเป็ นอัครสาวก และเป็ นครู
ของพวกต่างชาติ
เปาโลเชื่อมน
ั ่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
เพราะ เหตุ นั ้น เอง ข้าพเจ้า จึง ได้ ทน ทุกข์ ลําบาก เช่น นี้ ถึง กระนั ้น
ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละอาย เพราะว่า ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก พระองค์ ที่ ข้าพเจ้า ได้ เชื่อ และ
ข้าพเจ้า เชื่ อม ั ่นว ่า พระองค์ ทรงฤทธิ์สามารถรักษาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้
กับ พระองค์ จนถึง วัน นั ้น 13 จง ถือ ไว้ เป็น แบบ แห่ง คํา สอน อัน ถูก ต้อง
ที่ ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ในความเชื่อ และความรัก ซึ่ งม ี อยู่ ในพระเยซู
14
คริสต์ ข้อความอัน ดี นั้น ซึ่ง ทรงฝากไว้ กั บท ่าน ท่านจงรักษาโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรา 15 ท่านก็ทราบแล้วว่า คนทัง้ ปวงที่
อยู่ในแคว้นเอเชียนั ้นต่างก็ ผละไปจากข้าพเจ้า ในพวกนั ้ นมีฟี เจลัสและ
เฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ ด้วย 16 ขอองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงพระเมตตาแก่
ครอบครัวของโอเนสิ โฟรัสด้วยเถิด เพราะเขาได้ กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจ
บ่อยๆ และเขาไม่ ละอายต่อ โซ่ ตรวนของข้าพเจ้า เลย 17 แต่ ขณะเมื่อ เขา
อยู่ ในกรุ ง โรม เขาได้ อุตส่าห์ สืบหาข้าพเจ้า จนพบข้าพเจ้า 18 และเขาได้
ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้า ที่ เมืองเอเฟซัส มากเพียงใด ท่านก็ รู ด
้ ี อยู่ แล้ว ขอองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแก่เขา
ในวันนั ้นด้วยเถิด
12
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ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า

เหตุ ฉะนั ้น บุตรของข้าพเจ้า เอ๋ย จงเข้ม แข็ง ขึ้น ในพระคุณ ซึ่ งม ี อยู่
ใน พระ เยซู คริสต์ 2 จง มอบ คํา สอน เหล่า นั ้น ซึ่ง ท่าน ได้ยน
ิ จาก ข้าพเจ้า
ต่อ หน้า พยานหลายคนไว้กับ คนที่ สัตย์ ซ่ ือ ที่ สามารถสอนคนอื่น ได้ ด้วย
3 ฉะนั ้น ท่านจงทนการยากลําบากดุจ ทหารที่ ดี ของพระเยซู คริสต์ 4 ไม่มี
ทหารคนใด เมื่อ เข้า ประจํา การแล้ว จะไปห่วงใยกับ การทํา มาหากิน ของ
เขาในชีวตน
ิ ี้ เพื่อผูที
้ ่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั ้นจะได้ชอบใจ 5 และถ้าผูใ้ ด
จะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ
6 กสิกรผู้ ตรากตรํา ทํางานก็ ต้องเป็ น คนแรกที่ ได้ รับ ผล 7 จงใคร่ครวญ
ถึง สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ พู ดเถิด ด้วยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงประทานความ
เข้าใจให้ แก่ ท่านในทุก สิง่ 8 จงระลึก ถึง พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงสืบ เชื้อ สาย
จากดาวิด ได้ ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย ตามข่าวประเสริฐ
ที่ ข้าพเจ้า ประกาศนั ้น 9 และเพราะเหตุ ข่าวประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า จึง ทน
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ทุกข์ ถู กล ่ามโซ่ ดัง ผู้ ร้าย แต่ พระวจนะของพระเจ้า นั ้น ไม่ มี ผู้ ใดเอาโซ่
ล่าม ไว้ ได้ 10 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยอม ทน ทุก อย่าง เพราะ เห็น แก่ ผู้ ที่
ทรงเลือกสรรไว้ นั ้น เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ความรอดด้วย ซึ่ งม ี อยู่ ในพระเยซู
11
คริสต์ พร ้ อมทัง้ สง่า ราศี นิ รัน ดร์ คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง คือ ถ้า เราตาย
กับ พระองค์ เรา ก็ จะ มี ชี วิ ตอ ยู่ กับ พระองค์ เช่น กัน 12 ถ้า เรา ทน ความ
ทุกข์ทรมาน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์
พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน 13 ถ้าเราไม่เชื่อ พระองค์ก็ยังทรงไว้
ซึ่ง ความสัตย์ ซื่อ เพราะพระองค์ จะปฏิเสธพระองค์ เองไม่ ได้ 14 จงเตือน
เขาทัง้ หลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้ และกําชับเขาต่อพระพักตร์องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรือ
่ งถ้อยคํา ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ เลย
แต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไป 15 จงหมัน
่ ศึกษาค้นคว้าเพื่อสําแดงตน
เองให้ เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า เป็น คนงานที่ ไม่ ต้องละอาย แยกแยะ
พระ วจนะ แห่ง ความ จริง นั ้น ได้ อย่าง ถูก ต้อง 16 แต่ จง หลีก ไป เสีย จาก
ถ้อยคํา หมิน
่ ประมาทและไร้ประโยชน์ เพราะคํา อย่างนั ้น ย่อมก่อ ให้ เก ิด
อธรรมมากยิง่ ขึ้น 17 และคํา พูด ของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้ อ
ร้าย ในพวกนั ้ นม ี ฮี เมเนอั สกับฟิ เลทั ส เป็นต้น 18 คนทัง้ สองนั ้น ได้ หลง
จาก ความ จริง โดย พูด ว่าการ ฟื้ น จาก ความ ตาย นั ้น ได้ ผ่าน พ้น ไป แล้ว
และได้ ทําลายความเชื่อ ของบางคนเสีย 19 แต่ ว่า รากฐานแห่ง พระเจ้า
นั ้นอยู่อย่างมัน
่ คง โดยมีตราประทับไว้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู จ
้ ักคน
เหล่านั ้ นที ่ เป็น ของพระองค์� และ ‘ให้ ทุ กคนซึ่ง ออกพระนามของพระ
คริสต์ละทิง้ ความชัว่ ช้าเสีย�
ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ
แต่ ว่า ในบ้านใหญ่ หลัง หนึ่ งๆมิ ได้ มี แต่ ภาชนะทองและเงิน เท่านั ้น
แต่ มี ภาชนะไม้ และภาชนะดิน ด้วย บ้างก็ มี เกียรติ และบ้างก็ ไร้ เกียรติ
21 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดชําระตัว ให้ พ้น จากสิง
่ เหล่า นี้ เขาก็ จะเป็น ภาชนะที่
มีเกียรติ ซึ่งคัดไว้แล้ว เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียม
ไว้พร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง 22 จงหลีกหนี เสียจากราคะตัณหาของคน
หนุ่ม แต่จงใฝ่ในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความรัก และสันติสุข ร่วม
กับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีกเลี่ยง
จากปัญหาอัน โง่เขลาและไม่ เป็น สาระ ด้วยรู ้แล ้ วว ่า ปัญหาเหล่านั ้ นก ่อ
ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 24 ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่
เป็น คนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ ต้องมี ใจสุภาพต่อ คนทัง้ ปวง เหมาะ
ที่จะเป็ นครูและมีความอดทน 25 ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั ้
นทีต่
่ อสู้กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับ
ความจริง 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่ งดักจับเขาไว้ให้
ทําตามความประสงค์ของมัน
20
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ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย
คือว่าในวันสุดท้ายนั ้น จะเกิดเหตุการณ์ กลียุค
เหตุ ว่า คนจะเป็น คนรัก ตัว เอง เป็น คนเห็น แก่ เงิน เป็น คนอวดตัว เป็น
คนจองหอง เป็น คนพูด หมิน
่ ประมาท เป็น คนไม่ เชื่อ ฟัง คํา บิดามารดา
เป็น คนอกตัญญู เป็น คนไร้ศีล ธรรม 3 เป็น คนไม่ รก
ั ซึ่ งก ัน และกัน เป็น
คนไม่ทําตามสัญญา เป็นคนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรัง้ ใจ เป็นคน
ดุ ร้าย เป็น คนชัง คนดี 4 เป็น คนทรยศ เป็น คนมุ ทะลุ เป็น คนหัวสูง เป็น
คนรัก ความสนุกสนานยิง่ กว่า รัก พระเจ้า 5 เขามี สภาพทางของพระเจ้า
ภายนอก แต่ ฤทธิ์ของทางนั ้น เขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผิน หน้า
หนี จากเขาเสียด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่านั ้น มีคนทีแ
่ อบไปตามบ้าน
แล ้ วนํา หญิง ที่ เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็น เชลย แล ้ว พากัน หลงใหล
ไปด้วยตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อาจเรียนรู ถ
้ ึงความ
จริง เลย 8 แล ้ว ยัน เนสกับยัมเบรส์ ได้ ต่อ ต้านโมเสสฉั นใด คนเหล่า นี้ ก็
ต่อ ต้านความจริง ฉั น นั ้น เขาเป็น คนใจทราม และในเรือ
่ งความเชื่อ นั ้น
เขาใช้ ไม่ ได้ เลย 9 แต่ เขาจะก้าวหน้า ไปอีก ไม่ ได้ เพราะความโง่ ของเขา
จะปรากฏแก่ คนทัง้ ปวง เช่น เดียวกับ ความโง่ของชายสองคนนั ้น 10 แต่
ท่าน ก็ ประจักษ์ ชัด แล้ว ซึ่ง คํา สอน การ ประพฤติ ความ มุ่ง หมาย ความ
เชื่อ ความอดทน ความรัก ความเพียร 11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยาก
ลําบากของข้าพเจ้า ซึ่ง ได้ เก ิดขึ้ นก ับ ข้าพเจ้า ณ เมือ งอันทิ โอก เมือ งอิ
โคน ี ยู ม และเมืองลิ ส ตรา การกดขี่ ข่มเหงที่ ข้าพเจ้า ได้ ทนเอา ถึง กระนั ้
นก ็ ดี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า รอดพ้น จากสิง่ เหล่า นั ้น
ทัง้ หมด 12 แท้ จริงทุกคนที่ ปรารถนาจะดําเนิ นชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้า
ในพระเยซู คริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง 13 แต่คนชัว่ และคนเจ้าเล่ห์จะชัว่ ร้าย
มากยิง่ ขึ้น ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ ถู กคนอื่น ล่อลวงด้วย 14 แต่ ฝ่ายท่าน
จงดําเนิ นต่อไปในสิง่ ที่ท่านเรียนรู แล้
้ ว และได้เชื่ออย่างมัน
่ คง ท่านก็รู ว่
้ า
ท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
2

1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ ด้วย

พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ
และตัง้ แต่ เด็ก มาแล้ว ที่ ท่านได้ รู ้พระคัมภีร ์อน
ั บริสุทธิ ์ ซึ่ งม ี ฤทธิ์
สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 16 พระ
คัมภีรทุ
์ กตอนได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ ในการสอน
การตัก เตือนว่า กล่าว การปรับปรุ ง แก้ไขคนให้ ดี และการอบรมในเรือ
่ ง
ความ ชอบ ธรรม 17 เพื่อ คน ของ พระเจ้า จะ ดี รอบคอบ พร ัก พร้อม ที่ จะ
กระทําการดีทุกอย่าง
15
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คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า กําชั บท ่าน ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า และ พระ เยซู
คริสต์ เจ้า ผู้ จะทรงพิพากษาคนเป็น และคนตาย เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา
ปรากฏและตัง้ อาณาจักรของพระองค์ ว่า 2 จงประกาศพระวจนะ ให้ ขะ
มักเขม้นทีจ
่ ะทําการทัง้ ในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว ห้าม
ปราม และตักเตือนด้วยความอดทนทุกอย่างและการสัง่ สอน 3 เพราะจะ
ถึงเวลาที่ คนจะทนต่อคําสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่ เขาจะรวบรวมครู ไว้ให้
สอนในสิง่ ที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่าย
หู จากความจริง หัน ไปฟัง เรือ
่ งนิ ยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวัง ระไวอยู่ ใน
การทัง้ ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก จงทําหน้าที่ของผูป
้ ระกาศ
ข่าวประเสริฐ และจงกระทําการรับใช้ของท่านให้สําเร็จ
1

ชัยชนะของเปาโลในการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อพระคริสต์
เพราะ ว่า บัดนี้ ข้าพเจ้า พร้อม ที่ จะ เป็น เครือ
่ ง บูชา แล้ว และ เวลา ที่
7
ข้าพเจ้า จะจากไปนั ้ นก ็ ใกล้ จะถึง แล้ว ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างเต็ม กําลัง
ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รก
ั ษาความเชื่อไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่นี้
ไป มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่งองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ผู้ พิพากษาอัน ชอบธรรม จะทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า ในวัน นั ้น
และมิใช่แก่ ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั ้น แต่ จะทรงประทานแก่ คนทัง้ ปวงที่รก
ั
การเสด็จมาของพระองค์
6

ความต้องการของเปาโล
จงพยายามมาหาข้าพเจ้า โดยเร็ว 10 เพราะว่า เดมาสได้ หลงรัก โลก
ปัจจุบัน นี้ เสีย แล้ว และได้ ทิง้ ข้าพเจ้า ไปยัง เมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์
ได้ ไปยัง แคว้น กาลาเทีย ทิตั ส ได้ ไปยัง เมืองดาลมาเทีย 11 ลูก าคนเดียว
เท่า นั ้ นที ่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขา
เป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าสําหรับการรับใช้นี้ 12 ข้าพเจ้าได้ส่งทีคิกัสไปยัง
เมืองเอเฟซัส แล้ว 13 เมื่อ ท่านมาจงเอาเสื้อ คลุม ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ฝากไว้กับ
คารปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย พรอ
้ มกับหนั งสือต่างๆ และสิง่ ที่สําคัญที่สุด
14
คือหนั งสือที่เขียนบนแผ่นหนั ง อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้นได้ประ
ทุษร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาให้สม
กับการกระทําของเขา� 15 ท่านจงระวังเขาให้ดีด้วย เพราะเขาได้คัดค้าน
ถ้อยคํา ของ เรา อย่าง รุ นแรง 16 ใน การ แก้ คดี ครัง้ แรก ของ ข้าพเจ้า นั ้น
ไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียว เขาได้ละทิง้ ข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้า
อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า ขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้ รบ
ั โทษเลย 17 แต่
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยก
ู่ ับข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกําลังให้
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ประกาศพระวจนะได้ อย่างเต็ม ที่ เพื่อ ให้คนต่างชาติ
9

2 ทิโมธี 4:18

400

2 ทิโมธี 4:22

ทัง้ ปวงได้ ยิน ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รอดพ้น จากปากสิงโตนั ้น 18 องค์ พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรง
คุ้มครองข้าพเจ้าไว้จนถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ สง่าราศีจงมีแด่
พระองค์ สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 19 ขอฝากความคิดถึง มายัง ปริส คากับ
อาควิลลา และคนในครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสด้วย 20 เอรัสทัสยังค้างอยู่
ที่เมืองโครินธ์ แต่เมื่อข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสนัน
้ เขายังป่วย
อยู่ 21 ท่านจงพยายามมาให้ ถึ งก ่อนฤดู หนาว ยู บูลัส ปู เดนส์ ลี นัส คลา
วเดีย และพี่ น้องทัง้ หลายฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย 22 ขอพระเยซู
คริสต์ เจ้ าทรงสถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณของท่าน ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่ กั
บท ่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบั บท ี่ สองถึง ทิ โมธี ผู้ ได้ รับ การเจิม ให้ เป็น
ศิษยาภิบาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวเอเฟซัส ได้เขียนจากกรุ งโรม เมื่อ
เปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็นครง
ั ้ ที่สอง]
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโล ได้ เข ียน จด หมาย ฉบั บน ี้ ใน ปี ค�ศ� 67 ทิตั ส เป็น ชาว กรีก ซึ่ง
รับ เชื่อ โดย เปาโล ทิตั ส ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พร้อม กับ เปาโล ใน ครัง้ ที่ พวก
คริสเตียนได้ ปรึกษากัน ถึง เรือ
่ งพระราชบัญญั ติ ของโมเสสกับ ชาวต่าง
ชาติ เรารู ้ไม่ มากเกี่ยวกั บท ิตัส นอกจากว่า เปาโลให้ท่า นอยู่ ที่ เกาะครีต
เพื่อจะช่วยในการตัง้ คริสตจักรที่นั ่น
จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็เหมือนอย่างจดหมายสองฉบับทเี่ ปาโลเขียนถึงทิโมธี
เปาโลไว้ใจในทิตั สอย ่า งมาก และเรียกท่านว่า “เป็น เพื่อนร่วมงานของ
ข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลาที่ เปาโลไม่ สบายและท้อใจ ทิตั ส ได้ เดิน
ทางจากเมืองโครินธ์มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่งเป็นการหนุนใจท่านอย่างมาก
(2 คร 2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนมี
ี้ คําสอนสําหรับผูรั
้ บใช้ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป
คําคํานั บ
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เนื่ อง
ด้วยความเชื่อ ของผู้ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และให้ รู ้จัก ความจริง
ตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนริ น
ั ดร์ ซึ่งพระเจ้าผูไม่
้ สามา
รถตรัสมุสา ได้ ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลก 3 แต่ ในเวลาที่ พระเจ้า
ทรงกําหนดไว้ ก็ได้ ทรงโปรดให้ พระวจนะของพระองค์ ปรากฏด้วยการ
เทศนา ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั มอบไว้ ตามพระบัญญั ติ ของพระเจ้า ผู้ทรงช่วย
4
เราทัง้ หลายให้ รอด ถึง ทิตั ส ผู้ เป็น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า ในความเชื่อ
เดียวกัน ขอพระคุ ณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และ
พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ชว
่ ับท่านเถิด
่ ยให้รอดของเรา จงดํารงอยูก
1

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต

5 เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไข

สิง่ ที่ยงั บกพร่องให้เรียบร้อย และตัง้ ผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้า
ได้กําชับท่านแล้ว 6 คือถ้ามีใครไม่มีข้อตําหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว
มีบุตรสัตย์ซื่อ และไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั ้นเป็นนั กเลงหรือเป็นคนดื้อ
กระด้าง 7 เพราะว่า ศิษ ยาภิ บาลนั ้น ในฐานะที่ เป็น ผู้รบ
ั มอบฉั นทะจาก
พระเจ้า ต้องเป็น คนที่ ไม่มี ข้อ ตําหนิ ไม่ เป็น คนเย่อ หยิง่ ไม่ เป็น คนเลือด
ร้อน ไม่เป็นนั กเลงสุรา ไม่เป็นนั กเลงหัวไม้ และไม่เป็นคนโลภมักได้ 8 แต่
เป็นคนมีอช
ั ฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รก
ั คนดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็น
คนชอบธรรม เป็น คนบริสุทธิ์ รู จั
้ กบ ัง คับใจตนเอง 9 และเป็น คนยึ ดม ัน
่
ในหลักคําสอนอันสัตย์ซ่ ือตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือน
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สติด้วยคําสอนอันถูกต้อง และชีแ
้ จงแก่ผู้ที่คัดค้านคําสอนนั ้น 10 เพราะ
ว่า มี คนเป็ นอ ัน มากที่ ดื้อ กระด้าง พู ดมากไม่ เป็น สาระ และหลอกลวง
โดยเฉพาะบรรดาผู้ ที่ เข้า สุหนั ต 11 จําเป็น ต้องให้ เขาสงบปากเสีย ด้วย
เขาพลิ กบ ้านควํา่ ทัง้ ครัว เรือนให้เสีย ไป โดยสอนสิง่ ที่ ไม่ ควรจะสอนเลย
เพราะเห็น แก่ เล็ก แก่ น้ อย 12 ในพวกเขาเองมี คนหนึ่ ง เป็น ผู้ พยากรณ์ ได้
กล่าวว่า “ชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้าย เป็นคน
เกียจคร้านกิน เติบ� 13 คํา ที่ เขาอ้างนี้ เป็น ความจริง เหตุ ฉะนั ้น ท่านจง
ต่อว่าเขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันถูกต้อง 14 และจะมิได้สนใจ
ในนิ ยายของพวกยิว และในบทบัญญั ติ ของมนุษย์ ซ่ึง ให้ หน
ั ไปเสีย จาก
15
ความจริง สําหรับ คนบริสุทธิ์ นั ้น ทุ กสิ่ งก ็ บริสุทธิ์ แต่ สําหรับ คนชัว่ ช้า
และคนที่ไม่เชื่อนั ้น ก็ไม่มสิ
ี ่งใดบริสุทธิเลย
์
แต่จิตใจและจิตสํานึ กผิดชอบ
16
ของเขาก็ชว
้ ักพระเจ้า แต่ว่าใน
ั ่ มลทินไป เขาออกปากยอมรับว่าเขารู จ
การกระทําของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ
และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะที่จะกระทําการดีใดๆเลย

2
คําสอนที่จําเป็นสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ในทางของพระเจ้า
ฝ่าย ท่าน จง สัง่ สอน ให้ สอดคล้อง กับ คํา สอน อัน ถูก ต้อง 2 พึง สอน
ชายที่ สูง อายุ ให้รู จั
้ ก ประมาณตนในการกิน ดื่ม ให้เอาจริง เอาจัง ให้มี สติ
สัมปชัญญะ ให้ มี ความเชื่อ ความรัก และความอดทนอัน ถูก ต้อง 3 ส่วน
ผู้ หญิง ที่ สูง อายุ ก็ เหมือนกัน ให้ เขามี การประพฤติ อย่า งบริสุทธิ ์ อย่า ให้
เป็นคนใส่ความเท็จ ไม่เป็นคนที่สนใจเหล้าองุน
่ มาก แต่ให้เป็นผู้สอนสิง่
ที่ ดี งาม 4 เพื่อ เขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้ หญิง สาวๆให้ รู ้จัก ประมาณตนใน
การกิน ดื่ม ให้ รัก สามี และรักบ ุตรของตน 5 ให้ มี สติ สัมปชัญญะ เป็น คน
บริสุทธิ์ เอาใจใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้ จึง
จะไม่มีผู้ใดลบหลู่ พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกัน
จงเตือนเขาให้ใช้สติสัมปชัญญะ 7 ท่านจงสําแดงตนให้เป็นแบบอย่างใน
การดี ทุก สิง่ ในคํา สอนจงแสดงความสุ จริต ให้ เอาจริง เอาจัง ให้ จริงใจ
8 และใช้ คํา พูด อัน ถูก ต้อง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดจะตําหนิ ได้ เพื่อ ฝ่ายปฏิ ปั กษ์ จะ
ได้ อาย ไม่มี สิ ่ง ใดจะติ ท่านได้ 9 จงตัก เตือนพวกทาสให้ เชื่อ ฟัง นายของ
ตน และให้ กระทํา สิง่ ที่ ถู กใจนายทุก ประการ อย่า ให้ เถียงเลย 10 อย่า ให้
ยักยอก แต่ ให้ สัตย์ ซื่อ หมดทุก อย่าง เพื่อ ว่า ในการทัง้ ปวงนั ้น เขาจะได้
เท ิด เกียรติ พระดํารัส สอนของพระเจ้า ผู้ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของ
11
เรา เพราะว่า พระคุณ ของพระเจ้า ที่ นํา ไปถึง ความรอดได้ ปรากฏแก่
คนทัง้ ปวงแล้ว 12 สอนให้ เราละทิง้ ความอธรรมและโลกีย ตัณหา และ
ดําเนิ น ชีวต
ิ ในโลกปัจจุบัน นี้ อย่างมี สติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และ
1
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ตามทางพระเจ้า คอยความหวังอ ั นม ี สุข และการปรากฏอัน ทรงสง่า
ราศีของพระเจ้าใหญ่ยิง่ และพระเยซูคริสต์พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา 14 ผู้
ได้ ทรงโปรดประทานพระองค์ เองให้เรา เพื่อไถ่ เราให้พ้นจากความชัว่ ช้า
ทุกอย่าง และทรงชําระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของ
พระองค์ และเป็น คนที่ ขวนขวายกระทํา การดี 15 ข้อความเหล่า นี้ ท่าน
จงใช้พูด ตักเตือน และว่ากล่าวเขาด้วยสิทธิอาํ นาจทุกอย่าง อย่าให้ผู้ใด
ประมาทท่านได้
13

3

คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
จงเตือนเขาให้ นอบน้ อมต่อ ผู้ ปกครองบ้านเมืองและผู้ มี อาํ นาจ ให้
เชื่อฟังบรรดาพนั กงานฝ่ายปกครอง และพร้อมที่จะปฏิบติ
ั การดีทุกอย่าง
2 อย่าว่าร้ายผู้ใด อย่าให้เป็ นคนมักทะเลาะวิวาทกัน แต่ ให้เป็ นคนสุ ภาพ
แสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทัง้ ปวง 3 เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นบางครัง้ เรา
เองก็ โง่เช่น กัน ไม่ เชื่อ ฟัง หลงผิด เป็น ทาสของกิเลสตัณหาและการเริง
สําราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง และเกลียดชังกันและกัน
4 แต่ ว่า เมื่อ พระเจ้า ผู้ เป็ น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด
และประทานความรัก แก่ มนุษย์ปรากฏแล้ว 5 พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้
รอด มิใช่ ด้วยการกระทํา ที่ ชอบธรรมของเราเอง แต่ พระองค์ ทรงพระ
กรุ ณาชําระให้ เรามี ใจบังเกิด ใหม่ และทรงสร้างเราขึ้น มาใหม่ โดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 6 พระองค์นั ้นได้ทรงประทานแก่เราทัง้ หลายอย่างบริบู
รณ ์ โดยพระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา 7 เพื่อ ว่า เมื่อ เราได้ เป็น
คนชอบธรรมแล้ว โดยพระคุณ ของพระองค์ เราจะได้ เป็น ผู้ ได้ รับ มรดก
ที่ มุ ่ง หวัง คือ ชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์ 8 คํา นี้ เป็น คํา สัตย์ จริง ข้าพเจ้า ปรารถนาให้
ท่านเน้ น เรือ
่ งเหล่า นี้ เพื่อ คนทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระเจ้า แล้ว จะได้ อุตส่าห์
กระทําการดี การเหล่านี้ ดีและเป็นประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
1

จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา
แต่ จง หลีก เสีย จาก ปัญหา โฉด เขลา ที่ เถียง กัน จาก การ ลําดับ วงศ์
ตระกูล และการเถียง และการทะเลาะกัน เรือ
่ งพระราชบัญญั ติ เพราะ
ว่าการอย่างนั ้นไร้ประโยชน์ และไม่เป็นเรือ
่ งเป็นราว 10 คนใดๆที่ยุให้แตก
นิ กายกัน เมื่อได้ตักเตือนเขาหนหนึ่ งและสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธ 11 ด้วย
รู แล
้ ้ วว ่า คนเช่น นั ้น เป็น คนนอกลู่ นอกทางและบาปหนา เขาปรับ โทษตัว
เขาเอง 12 เมื่อ ข้าพเจ้า จะใช้ อารเทมาสหรือ ที คิก ัส มาหาท่าน ท่านจง
รีบ ไปหาข้าพเจ้า ที่ เมืองนิ โคบุ รี เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจแล้ วว ่า จะค้างอยู่ ที่
นั ่น จนสิน
้ ฤดู หนาว 13 ท่านจงอุตส่าห์ ส่ง เศนาสผู้ เป็น ทนายความกับ อ
ปอลโลไปตามทางของเขา อย่าให้เขาขาดสิง่ ใด 14 ให้พวกเราเรียนรู ที
้ ่ จะ
กระทํา การดี ด้วยสําหรับ ความจําเป็น ต่างๆ เพื่อ พวกเขาจะไม่ เป็น คนที่
9

ทิตัส 3:15
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ไร้ผล 15 คนทัง้ หลายที่ อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่าน ขอฝาก
ความคิดถึง มายัง คนทัง้ ปวงที่รก
ั เราในความเชื่อ ขอพระคุณ ดํา รงอยู่ กั
บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นศิษยาภิ
บาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวครีต จากเมืองนิ โคบุรี แควน
้ มาซิโดเนี ย�

ฟีเลโมน 1
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ฟีเลโมน

ในขณะที่ เปาโลเป็นนั กโทษที่ กรุ งโรม ท่านได้นําโอเนสิมัสให้รบ
ั เชื่อใน
พระเยซู โอเนสิ มัส เป็น ทาสที่ หนี จากนายของเขาคือ ฟี เลโมนไปยัง กรุ ง
โรม เปาโลเขียนถึง ฟีเลโมนนายของโอเนสิ มัส ขอให้เขายกโทษให้โอเน
สิ มัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพี่น้องในพระคริสต์ และเปาโลบอกว่า
ท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของโอเนสิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโลมี ความหวัง ว่า ท่านจะได้ รบ
ั การปลดปล่อยจากการติด คุก ครัง้
แรกของท่านในกรุ งโรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
เปาโล ผู้ ถู กจองจํา เพื่อ พระเยซู คริสต์ กั บท ิ โมธีน้องชายของเรา ถึง
ฟีเลโมน เพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา 2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็ นที่รัก และ
อารคิปปั สผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรา และถึงคริสตจักรที่อยู่ในบ้าน
ของท่าน 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด
1

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า โดยได้ เอ ่ย ถึง ท่านเสมอ
เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน 5 เพราะ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความ รัก และ ความ เชื่อ
ของท่านที่ มีต่อพระเยซู เจ้าและต่อบรรดาวิสุทธิชน 6 เพื่อการเป็นพยาน
ถึง ความเชื่อ ของท่านจะได้ เก ิด ผลโดยการรู ถ
้ ึง สิ่ งด ี ทุก อย่าง ซึ่ งม ี อยู่ ใน
7
ท่านโดยทางพระเยซูคริสต์ น้ องเอ๋ย ความรักของท่านทําให้เรามีความ
ยินดี และความชูใจเป็น อย่างยิง่ เพราะจิตใจของพวกวิ สุทธิ ชนแช่ม ชื่น
ขึ้นเพราะท่าน
4

เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
เหตุ ฉะนั ้น แม้ว ่า โดยพระคริสต์ ข้าพเจ้า มี ใจกล้า พอที่ จะสัง่ ให้ ท่าน
ทํา สิง่ ที่ ควรกระทํา ได้ 9 แต่ เพราะเห็น แก่ ความรัก ข้าพเจ้า ขออ้อนวอน
ท่านดีกว่า คืออ้อนวอนอย่างเปาโล ผู้ชราแล้ว และบัดนี้ เป็นผู้ถู กจองจํา
อยู่ เพราะเห็นแก่ พระเยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรือ
่ งโอ
เนสิ มัส ลูกของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ ให้กําเนิ ดเมื่อข้าพเจ้าถูกจองจําอยู่
11 เมื่ อก ่อนนั ้น เขาไม่ เป็ น ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเป็น ประโยชน์
ทัง้ แก่ท่านและแก่ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผู้เป็นดวงจิตของข้าพเจ้า
ทีเดียวกลับไปหาท่านอีก เหตุฉะนั ้นท่านจงรับเขาไว้ 13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้
เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ ปรนนิ บัติข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที่
8
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ข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสริฐนั ้น 14 แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ
่ง ใดลงไปนอกจากท่านจะเห็น ชอบด้วย เพื่อ ว่า คุณ ความดี ที่ ท่านกระทํา
นั ้น จะไม่ เป็นการฝืน ใจ แต่ จะเป็น ความประสงค์ ของท่านเอง 15 อาจจะ
เป็น เพราะเหตุ นี้ ที่ ทําให้ เขาต้องจากท่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อ ท่าน
จะได้ เขากลับ คืน มาตลอดไป 16 บัดนี้ เขามิ ใช่ เป็น ทาสอีก ต่อ ไป แต่ ดี ยิง่
กว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รก
ั มากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที
่ รก
ั ของท่านมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ทัง้ ในเนื้ อ หนั ง และในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านถือว่า ข้าพเจ้า เป็ น เพื่อนร่วมงานของท่าน ก็ จงรับ
เขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง 18 ถ้าเขาได้ กระทําผิดต่อท่านประการใด
หรือ เป็น หนี้ อะไรท่าน ท่านจงคิด เอาจากข้าพเจ้า เถิด 19 ข้าพเจ้า เปาโล
ได้ เข ียนไว้ด้วยมือ ของข้าพเจ้า เองว่า ข้าพเจ้า จะใช้ ให้ ข้าพเจ้า จะไม่ อา้ ง
ถึงเรือ
่ งที่ ท่านเป็นหนี้ ข้าพเจ้า และแม้แต่ตัวของท่านเองด้วย 20 แท้จริง
น้ องเอ๋ย จงให้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพราะท่านเถิด
จงให้ข้าพเจ้า ชื่น ใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 21 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจท่านจะเชื่อ ฟัง
จึงได้ เขียนมาถึงท่าน เพราะรู อยู
้ ่ว่าท่านจะกระทํายิง่ กว่าที่ ข้าพเจ้าขอเสี
ยอีก
ความหวังในอิสรภาพของเปาโล
อี ก ประการ หนึ่ ง ขอ ท่าน ได้ จัด เตรียม ที่พัก ไว้ สําหรับ ข้าพเจ้า ด้วย
เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านอีกตามคําอธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟ
รัส ผู้ซึ่งถูกจองจําอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ ได้ฝากความ
คิดถึง มายัง ท่าน 24 มาระโก อาริส ทารคัส เดมาส และลู กา ผู้ เป็น เพื่อน
ร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย 25 ขอพระคุณของ
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํารงอยู่กับจิตวิญญาณของ
ท่านเถิด เอเมน [เข ียนจากกรุ ง โรมถึง ฟีเลโมน และส่ง โดยโอเนสิ มัส ผู้
เป็นทาสรับใช้�
22
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ฮีบรู

เราไม่ทราบว่าใครเขียนหนั งสือฮีบรู นี้ แต่คนส่วนมากคิดว่าเปาโลเป็น
ผู้ เขียน เรา สามารถ ทราบ ได้ ว่า หนั งสือ เล่ มน ี้ เป็น จดหมาย ถึง ชาว ฮีบรู
เพราะว่า ตัง้ แต่ ต้น ถึง ปลายมี การเปรียบเทียบความเชื่อ ของคริสเตียน
กับ พระคัมภีร เดิ
์ ม กับ เครือ
่ งบูชาและพิธีต่างๆ ของชาวฮีบรู ซ่ึง เล็ง ไปถึง
พระคริสต์ ข้อ แรกพูด ถึง บรรพบุรุษ ซึ่ง หมายถึง พวกบรรพบุรุษ ของชาว
ฮีบรู (ชาวยิว�
จดหมายฉบับนไม่
ี้ ได้เขียนถึงคริสตจักรใดๆ (เช่น โรม 1 และ 2 โครินธ์
เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี 1 และ 2 เธสะโลนิ กา) หรือถึงพวกคริสตจักร (เช่น
กาลาเทีย� หรือถึงคนส่วนตัว (เช่น 1 และ 2 ทิโมธี ทิตัส ฟีเลโมน 2 และ
3 ยอห์น� แต่ หนังสือฮีบรู นี้ เป็ นที ่เรียกกันว่า “จดหมายทัว่ ไป� ซึ่งเขียน
ถึงชาวยิวที่กระจัดกระจายไป (เช่นหนั งสือยากอบ (ยก 1:1) ซึ่งเขียนถึง
ชาวยิวด้วย� แต่ จดหมายฉบับนี้ก็ เหมาะสําหรับคริสเตียนทุกคน เพราะ
ว่าเราได้เชื่อและใช้พระคัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาวยิวที่ไม่เชื่อก็เกลียดเปาโล ชาวยิวที่เชื่อแล้วในกรุ งเยรู ซาเล็มก็มัก
จะเชื่อว่าจะต้องตามธรรมเนี ยมต่างๆของศาสนายิว (กท 2:11-13) พวก
คริสเตียนยิว บางคนได้ ไปสอนคํา สอนผิด ให้ แก่ ผู้ เชื่อ แล้ว ในเมืองกาลา
เทีย ดัง นั ้น ถ้า เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ ก็ เป็นการดี ที่ ท่านจะไม่ ให้ ชื่อ
ของท่านปรากฏในจดหมายฉบั บน ี้ เรารู ้วา่ จดหมายฉบั บน ี้ เข ีย นขึ้ นที ่
กรุ งโรมเพราะได้เขียนว่า “พวกพี่น้องที่ เป็นชาวอิตาลีก็ ฝากความคิดถึง
มายัง ท่านทัง้ หลาย� (13:24) ทิ โมธี ซ่ึง ได้ ติ ดคุก พร้อมกับ เปาโล พึ่ง ได้
รับ การปล่อยตัว (13:23) และเปาโลหวัง ว่า อีก ไม่ นานท่านจะได้ รบ
ั การ
ปลดปล่อยด้วย (13:19) ดูเหมือนว่าหนั งสือ 2 เปโตร 3:15-16 ชีให้
้ เห็นว
่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้
เป็น เจ้า และเรือ
่ งอื่นๆที่ เก ี่ยวข้องกับ ชาวยิว ซึ่ง ท่านว่า “มี บางข้อ ที่ เข้าใจ
ยาก� ซึ่งเล็งถึงคําเขียนของเปาโล
หนังสือฮีบรู เขียนก่อนการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหาร ซึ่งเกิด
ขึ้นในปีค�ศ� 70 (10:2-3; 13:10-11)
หนังสือเล่มนี้เน้ นว่า พระเยซู ซึ่งเป็นมหาปุโรหิต เครือ
่ งบูชาและพระผู้
ช่วยให้รอดก็ประเสริฐกว่าสิง่ ต่างๆในสมัยของโมเสส
สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์

1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธต
ี ่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทาง

พวกศาสดาพยากรณ์ 2 แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้ พระองค์ได้ตรัสแก่เราทัง้

ฮีบรู 1:3
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หลายทางพระบุตร ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ให้ เป็น ผู้รบ
ั สรรพสิง่ ทัง้ ปวง
เป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร 3 พระบุตรทรง
เป็น แสงสะท้อนสง่า ราศี ของพระเจ้า และทรงมี สภาวะเป็น พิมพ์ เดีย วกั
นก ับ พระองค์ และทรงผดุง สรรพสิง่ ไว้ โดยพระดํารัส อัน ทรงฤทธิ์ ของ
พระองค์ เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้
ทรงประทับนง
ั ่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์

4 พระองค์ทรงเป็ นผู้เยีย
่ มกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนั ก

ด้วยว่าพระองค์
ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็นมรดก 5 เพราะ
ว่า มี ผู้ ใดบ้างในบรรดาทูต สวรรค์ ที่ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาในเวลาใดว่า
‘ท่านเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� และยัง ตรัส อี
กว่า ‘เราจะเป็น บิดาของเขา และเขาจะเป็น บุตรของเรา� 6 และอีก ครัง้
หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรงนํา พระบุตรหัวปี องค์ ที่ ได้ บังเกิด นั ้น ให้เสด็จ เข้า มา
ในโลก พระองค์ ก็ ตรั สว ่า ‘ให้ บรรดาพวกทูต สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ของพระเจ้า
7
นมัสการ ท่าน� ส่วน พวก ทูต สวรรค์ นั ้น พระองค์ ตรั สว ่า ‘พระองค์
ทรง บันดาล พวก ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ให้ เป็น ดุจ วิญญาณ และ ทรง
บันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิง� 8 แต่ส่วนพระบุตรนั ้น
พระองค์ตรัสว่า ‘โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์และ
เป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น ธารพระกรเที่ยง
ธรรม 9 พระองค์ ทรงรัก ความชอบธรรม และทรงเกลียดชัง ความชัว่ ช้า
ฉะนั ้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยนํ้ามัน
แห่งความยินดี ยงิ่ กว่าพระสหายทัง้ ปวงของพระองค์� 10 และ ‘องค์ พระ
ผู้ เป็นเจ้า เจ้าข้า เมื่อเดิมพระองค์ ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และ
ฟ้า สวรรค์ เป็น พระ หัตถกิจ ของ พระองค์ 11 สิ ่ง เหล่า นี้ จะ พินาศ ไป แต่
พระองค์ทรงดํารงอยู่ สิ่งเหล่านี้ จะเก่าไปเหมือนเครือ
่ งนุ่งห่ม 12 พระองค์
จะทรงม้วนสิง่ เหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก็จะเปลี่ยนแปลงไป
แต่ พระองค์ ยัง ทรงเป็น อย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์ จะไม่ สิน
้ สุด
13
� แต่ แก่ ทูต สวรรค์ องค์ ใดเล่า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ในเวลาใดว่า ‘จงนั ่ง ที่
ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของ
ท่าน� 14 ทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงเป็น แต่ เพียงวิญญาณผู้ ปรนนิ บัติ ที่ พระองค์
ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รบ
ั ความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ

2
จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่
เหตุ ฉะนั ้น เราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั ้ นที ่ เราได้ยน
ิ ได้ ฟัง ให้
มาก ขึ้ นอ ีก เพราะ มิ ฉะนั ้น ใน เวลา หนึ่ ง เวลา ใด เรา จะ ห่าง ไกล ไป จาก
1
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ข้อความ เหล่า นั ้น 2 ด้วย ว่า ถ้า ถ้อยคํา ซึ่ง ทูต สวรรค์ ได้ กล ่าว ไว้ นั้ นม ัน
่
คง และการละเมิ ดก ับ การไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่างได้ รับ ผลตอบสนองตาม
ความยุ ติ ธรรมแล้ว 3 ดัง นั ้น ถ้า เราละเลยความรอดอัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว เรา
จะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนั ้นได้เริม
่ ขึ้นโดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็น
ความจริง 4 ทัง้ นี้ พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย์ และโดยการอัศจรรย์ต่างๆ และโดยของประทานจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์
พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด

เพราะว่า พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมอบโลกใหม่ ซ่ึง เรากล่าวถึง นั ้น ให้ อยู่ ใต้
บังคับ ของเหล่า ทูต สวรรค์ 6 แต่ มี อยู่ แห่ง หน ่ง
ึ ที่ คนเป็น พยานถึง เรือ
่ งนี้
ว่า ‘มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์เป็นผู้
ใดซึ่งพระองค์ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 7 พระองค์ทรงทําให้เขาตํ่ากว่าพวกทูต
สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียว และพระองค์ ทรงประทานสง่า ราศี กับ เกียรติ เป็น
มงกุฎ ให้ แก่ เขา และได้ ทรงตัง้ เขาไว้ให้ อยู่ เหนื อ บรรดาพระหัตถกิจ ของ
พระองค์ 8 พระองค์ ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยู่ภายใต้ เท้าของเขา� ในการ
ซึ่งพระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูใต้
่ อํานาจของเขานั ้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่
ไม่อยูใต้
่ อํานาจของเขา แต่ขณะนี้ เรายังไม่เห็นว่าทุกสิง่ อยูใต้
่ อํานาจของ
เขา
5

ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์

แต่ เราก็ เห ็ นพระเยซู ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงทําให้ ต่ํา กว่า ทูต สวรรค์ แต่
หน ่อย เดียว นั ้น ทรง ได้ รับ สง่า ราศี และ พระ เกียรติ เป็น มงกุฎ เพราะ ที่
พระองค์ ทรง สิน
้ พระชนม์ ด้วย ความ ทุกข์ ทรมาน ทัง้ นี้ โดย พระคุณ ของ
พระเจ้า พระองค์ จะได้ ทรงชิม ความตายเพื่ อมนุษย์ ทุก คน 10 ด้วยว่า ใน
การที่ พระเจ้า จะทรงพาบุตรเป็ นอ ัน มากถึง สง่า ราศี นั ้น ก็ สมอยู่ แล ้ วท ี่
พระองค์ ผู้ เป็น เจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้ สิ ่ง สารพัด บังเกิด
ขึ้น จะให้ผู้ที่ เป็นนายแห่งความรอดของเขานั ้นได้ถึงที่ สําเร็จโดยการทน
ทุกข์ ทรมาน 11 เพื่อ ว่าทัง้ พระองค์ ผู้ ชําระคนทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และคน
เหล่านั ้นที่ได้รับการชําระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้นพระองค์
จึง ไม่ ทรง ละอาย ที่ จะ ทรง เรียก เขา เห ล่านั ้ นว ่า เป็น พี่ น้ อง กัน 12 ดัง ที่
พระองค์ ตรัสว ่า ‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของเรา
เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางที่ชุมนุมชน� 13 และตรัส
อีกว่า ‘เราจะไว้วางใจในพระองค์� ทัง้ ตรัสอีกว่า ‘ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่ง
พระเจ้าทรงประทานแก่เรา�
9
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14 เหตุฉะนั ้นครน
ั ้ บุตรทัง้ หลายมีส่วนในเนื้ อและเลือดอยูแล้
่ ว พระองค์

ก็ได้ทรงรับเนื้ อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรง
ทํา ลาย ผู้ นั ้ นที ่ มี อํานาจแห่ง ความ ตาย คือ พญา มาร 15 และ จะ ได้ ทรง
ช่วยเขาเหล่านั ้นให้พ้นจากการเป็นทาสชัว่ ชีวต
ิ เพราะเหตุกลัวความตาย
16 ความจริง พระองค์ มิได้ ทรงรับ สภาพของทูต สวรรค์ แต่ ทรงรับ สภาพ
ของเชื้อ สายของอับ ราฮัม 17 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงต้องเป็น เหมือน
กับ พี่ น้ อง ทุก อย่าง เพื่อ ว่า พระองค์ จะ ได้ ทรง เป็น มหา ปุโรหิต ผู้ กอปร
ด้วย พระ เมตตา และ ความ สัตย์ ซื่อ ใน การ ทุก อย่าง ซึ่ง เกี่ยว กับ พระเจ้า
เพื่อ ลบล้างบาปทัง้ หลายของประชาชน 18 เพราะเหตุ ที่ พระองค์ ได้ ทรง
ทนทุกข์ ทรมานโดยถูก ทดลองนั ้น พระองค์ จึง ทรงสามารถช่วยผู้ ที่ ถู ก
ทดลองนั ้นได้

3
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส

1 เหตุฉะนั ้นท่านพีน
่ ้ องอันบริสุทธิ์ ผูเข
้ ้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่ง

มาจากสวรรค์นั ้น จงพิจารณาอัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่
นั ้น คือพระเยซูคริสต์ 2 ผูทรงสั
้
ตย์ซ่ ือต่อพระเจ้าผูได้
้ ทรงแต่งตัง้ พระองค์
ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้ สัตย์ ซื่อ ในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 3 แต่
ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรง สมควร ได้ รับ พระ เกียรติ มากกว่า โมเสส มาก
นั ก เช่น เดียวกับ ผู้ สร้างบ้านย่อมมี เกียรติ ยศมากกว่า บ้านนั ้น 4 ด้วยว่า
บ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้าง แต่ ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวงก็ คือพระเจ้า
5 ฝ่ายโมเสสนั ้นสัตย์ซ่ ือในพรรคพวกของพระองค์ ทัง
้ สิ้นก็อย่างคนรับใช้
เพื่อ จะได้ เป็น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่ านั ้น ซึ่ง จะกล่าวต่อ ภายหลัง 6 แต่
พระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ทรงอํานาจเหนื อครอบครัวของพระองค์
และเราทัง้ หลายเป็น ครอบครัวน ัน
้ แหละ หากเราจะยึด ความมัน
่ ใจและ
ความชื่นชมยินดีในความหวังนั ้นไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่สุด
คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้
ถ้าท่านทัง้ หลาย
จะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 8 อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไป
อย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวั นที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า พิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิ
จการของเราถึงสี่สิบปี 10 เพราะเหตุนั้นเราจึงเคืองคนชัว่ อายุนั ้น และว่า
“ใจของเขาหลงผิ ดอย ู่ เสมอ เขาไม่ รู จั
้ ก ทางทัง้ หลายของเรา� 11 ดัง นั ้น
เราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของ
เรา� ’) 12 ท่านพี่น้องทัง้ หลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดในพวก
ท่านมี ใจชัว่ และไม่ เชื่อ แล้ว ก็ หลงไปจากพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่าน
7 เหตุฉะนั ้น (ตามที่พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ตรัสว่า ‘วันนี้
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จงเตือนสติ กัน และกัน ทุก วัน ตลอดเวลาที่ เรียกว่า “วัน นี้ � เพื่อ ว่า จะไม่
มี ผู้ ใดในพวกท่านมี ใจแข็ง กระด้างไปเพราะเล่ห์ กลของบาป 14 เพราะ
ว่า ถ้า เรายึด ความไว้วางใจที่ เรามี อยู่ ตอนต้น ไว้ให้ มัน
่ คงจนถึง ที่ สุด เรา
15
ก็ กลายมาเป็น ผู้ มี ส่วนกับ พระคริสต์
เมื่ อม ี คํา กล่าวไว้ ว่า ‘วัน นี้ ถ้า
ท่านทัง้ หลายจะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ อย่า ให้ จิ ตใจของท่านแข็ง
กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น� 16 เพราะบางคน เมื่อ เขาได้ยน
ิ แล้ว ก็
ยังได้กบฏอยู่ แต่มิใช่ทุกคนที่โมเสสได้นําออกจากประเทศอียป
ิ ต์ 17 และ
ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงโทมนั สตลอดสี่สิบปี นั ้น ก็คนเหล่านั ้ นที่กระทํา
บาป และซากศพของเขาทิง้ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารมิ ใช่ หรือ 18 และแก่ ใคร
หนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของพระองค์
ก็คนเหล่านั ้นที่ไม่เชื่อมิใช่หรือ 19 ฉะนั ้นเราจึงรู ว่้ า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่
ที่สงบสุขนน
ั ้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ

4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ
1 เหตุฉะนั ้น

เมื่อมพ
ี ระสัญญาทรงประทานไว้แลวว
้ ่า จะให้เข้าในที่สงบ
สุขของพระองค์ ให้เราทัง้ หลายมีความยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผู้
หน่งึ ผู้ใดเหมือนไปไม่ถึง 2 เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่
เราแล้ว เหมือนแก่ เขาเหล่า นั ้น ด้วย แต่ ว่า ถ้อยคํา ซึ่ง เขาได้ยน
ิ นั ้น ไม่ ได้
เป็นประโยชน์ แก่เขา เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผูที
้ ่ได้ยน
ิ 3 เพราะ
ว่า เราทัง้ หลายที่ เชื่อ แล้ วก ็ เข ้า ในที่ สงบสุ ขน ัน
้ เหมือนพระองค์ ได้ ตรัส ไว้
แล้วว่า ‘ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้า
สู่ ที่ สงบสุข ของเรา� ’ แม้ว ่า งานนั ้น สําเร็จ แล้ว ตัง้ แต่ วางรากสร้างโลก
4 และมี ข้อหนึ่ งที่ พระองค์ ได้ ตรัสถึงวันที ่เจ็ดดังนี้ ว่า ‘ในวันที ่เจ็ดพระเจ้า
ทรงพักการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์� 5 และแห่งเดียวกันนั ้นได้ตรัสอีกว่า
‘เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา� 6 ครัน
้ เห็นแล้วว่ายังมีชอ
่ งให้บางคน
เข้าในที่ สงบสุ ขนัน
้ และคนเหล่านั ้ นที ่ได้ ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้
เข้าเพราะเขาไม่เชื่อ 7 พระองค์จึงได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้อีก คือกล่าวใน
คัมภีรข
์ องดาวิดครัน
้ ล่วงไปช้านานแล้ วว่า “วันนี้ � เหมือนตรัสเมื่อคราว
ก่อนแล้ วว ่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่านทัง้ หลายจะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ อย่า
ให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไป� 8 เพราะว่าถ้าเยซู ได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบ
สุ ขน น
ั ้ แล้ว พระองค์ ก็ คงมิ ได้ ตรัส ในภายหลัง ถึง วันอ่ื นอ ีก 9 ฉะนั ้น จึง ยั
งม ี สะบาโตสําหรับ ชนชาติ ของพระเจ้า 10 ด้วยว่า คนใดที่ ได้ เข ้า ไปในที่
สงบสุขของตนแล้ว ก็ได้หยุดการงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุด
จากพระราชกิจ ของพระองค์ 11 เหตุ ฉะนั ้น ให้ เราทัง้ หลายอุตส่าห์ เข ้า ใน
ที่ สงบสุ ขน ัน
้ เพื่ อม ิ ให้ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดตกหลงไปในการไม่ เชื่อ เช่น เขาเหล่า
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นั ้นซึ่งเป็นตัวอย่าง 12 เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั ้ นมีชีวต
ิ และทรง
พลานุ ภาพอยู่ เสมอ คมยิง่ กว่า ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ กระทัง่ จิต และ
วิญญาณ ตลอดข้อ กระดูก และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉั ย ความ
คิดและความมุ่งหมายในใจด้วย 13 ไม่มสิ
ี ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏ
ในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ สิ ่ง สารพั ดก ็ เปล ือยเปล่า และปรากฏ
แจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรามี มหาปุโรหิต ผู้ เป็น ใหญ่ ที่ ผ่านฟ้า สวรรค์ ไปแล้ว
คือ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ขอให้เราทัง้ หลายมัน
่ คงในการยอมรับ
15
ของ เรา ไว้
เพราะ ว่า เรา มิ ได้ มี มหา ปุโรหิต ที่ ไม่ สามารถ จะ เห็นใจ ใน
ความอ่อนแอของเรา แต่ ได้ ทรงถูก ทดลองเหมือนอย่างเราทุก ประการ
ถึงกระนั ้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป 16 ฉะนั ้นขอให้เราทัง้ หลายจงมีใจ
กล้า เข้า มาถึง พระที่นั่ง แห่ง พระคุ ณ เพื่อ เราจะได้ รบ
ั พระเมตตา และจะ
ได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ
14

5
มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์

ฝ่าย มหา ปุโรหิต ทุก คน ที่ เลือก มา จาก มนุษย์ ได้ แต่ ง ตัง้ ไว้ ให้
สําหรับ มนุษย์ ในบรรดาการซึ่ง เกี่ยวกับ พระเจ้า เพื่อ ท่านจะได้ นํา เครือ
่ ง
2
บรรณาการ และ เครือ
่ ง บูชา มา ถวาย เพราะ ความ บาป ท่าน นั ้ นม ี ใจ
เมตตากรุ ณาคนโง่และคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็ มีความอ่อนกําลัง
อยู่ รอบตัว ด้วย 3 เหตุ ฉะนั ้น ท่านต้องถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาป
เพื่อคนทัง้ ปวงฉั นใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉั นนั ้น 4 และไม่มี
ผู้ ใดตัง้ ตนเองสําหรับ เกียรติ นี้ ได้ เว้น แต่ พระเจ้า ทรงเรียกเหมือนอย่าง
ทรงเรียกอาโรน
1

เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงยกย่องพระองค์ เองขึ้นเป็น
มหาปุโรหิต แต่ เป็น โดยพระเจ้า ผู้ ได้ ตรัส กับ พระองค์ ว่า ‘ท่านเป็น บุตร
ของ เรา วัน นี้ เรา ได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่าน แล้ว� 6 เหมือน พระองค์ ได้ ตรัส
อีก แห่ง หนึ่ ง ว่า ‘ท่านเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างของเมลคี เซเดค�
7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองค์ดํารงอยูในเนื
่
้ อหนั งนั ้น พระองค์ได้ถวาย
คํา อธิษฐาน และทูล วิงวอนด้วย ทรงกันแสงมากมายและนํ้า พระเนตร
ไหล ต่อ พระเจ้า ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้พ้น จากความตายได้ และ
พระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยําเกรง 8 ถึงแม้ว่าพระองค์ทรง
เป็น พระบุตร พระองค์ ก็ ทรงเรียนรู ที
้ ่ จะนอบน้ อมยอมเชื่อ ฟัง โดยความ
ทุกข์ ลําบากที่ พระองค์ ได้ ทรงทนเอา 9 และเมื่อ ทรงถูก ทําให้เพียบพร้อม
5 ในทํานองเดียวกัน
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ทุกประการแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิ รน
ั ดร์สําหรับคน
10
ทัง้ ปวงที่ เชื่อ ฟัง พระองค์ โดยพระเจ้า ได้ ทรงตัง้ พระองค์ ให้ เป็น มหา
ปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
ทารกคริสเตียน
เรือ
่ งเกี่ยวกับ พระองค์ นั ้ นม ี มากและยากที่ จะอธิบายให้ เข ้า ใจได้
เพราะว่าท่านทัง้ หลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้ว 12 ถึงแม้ว่าขณะนี้ ท่าน
ทัง้ หลายควรจะเป็นครได้
ู แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรือ
่ ง
หลักเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้ หลายกลายเป็นคน
ที่ยงั ต้องกินนํ้านม ไม่ใช่อาหารแข็ง 13 เพราะว่าทุกคนที่ยงก
ั ินนํ้านมนั ้นก
ย
็ งั ไม่ชาํ นาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่
14 แต่ อาหารแข็งนั ้นเป็ นอาหารสําหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที่ เคยฝึกหัดความคิด
ของเขาจนสังเกตได้วา่ ไหนดีไหนชัว่
11

6
รณ์

คํา สอนให้ ละประถมโอวาทของพระคริสต์ และก้าวไปถึง ความบริบู

เหตุ ฉะนั ้น ให้ เรา ละ ประถม โอวาท ของ พระ คริสต์ ไว้ และ ให้ เรา
ก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์ อย่าเอาสิง่ เหล่านี้ มาวางเป็นรากอีกเลย คือ
การกลับ ใจเสีย ใหม่ จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว และความเชื่อ ในพระเจ้า
2 และคํา สอนว่า ด้วยพิธ ี บัพ ติศ มา และการวางมือ และการเป็ น ขึ้น มา
จากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็นนิ ตย์นั ้น 3 ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรด
อนุญาต เราก็ จะกระทํา อย่างนี้ ได้ 4 เพราะว่า คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ รับ ความ
สว่างมาครัง้ หนึ่ ง แล้ว และได้ รู ้รสของประทานจากสวรรค์ ได้ มี ส่วนใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 5 และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และฤทธิ์ เดชแห่ง ยุค ที่ จะมานั ้น 6 ถ้า เขาเหล่า นั ้น จะหลงอยู่ อย่างนี้ ก็
เหลือ วิสัย ที่ จะให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่ อี กได้ เพราะตัว เขาเองได้ ตรึง พระ
บุตรของพระเจ้าเสี ยอีกแล้ว และได้ ทําให้พระองค์ ขายหน้าต่อธารกํานั ล
7 ด้วยว่า พื้น แผ่นดิ นที ่ ได้ ดู ดดื่ มน ้า
ํ ฝนที่ ตกลงมาเนื องๆและงอกขึ้น มา
เป็นต้นผักให้ประโยชน์ แก่คนทัง้ หลายที่ได้พรวนดินด้วยนั ้น ก็รับพระพร
มาจากพระเจ้า 8 แต่ ดิ นที ่ งอกหนามใหญ่ และหนามย่อยก็ ถู กทอดทิง้
และเกือบจะถึงที่ สาปแช่งแล้ว ซึ่งในที่ สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย 9 แต่ ดู ก่อน
พวก ที่ รัก แม้ เรา พู ดอย ่าง นั ้น เรา ก็ เชื่อ แน่ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย คงจะ ได้ สิ
่ง ที่ ดี กว่า น ัน
้ และสิง่ ซึ่ง เกี่ยวกับ ความรอด 10 เพราะว่า พระเจ้า ไม่ ทรง
อธรรมที่ จะทรงลืม การงานและการทํา งานหนั กด ้วยความรัก ซึ่ง ท่านได้
แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วสุ
ิ ทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่
11 และเราปรารถนาให้ ท่านทัง
้ หลายทุก คนแสดงความตัง้ ใจจริง ให้ ถึง
ความมัน
่ ใจอย่างเต็มที่แห่งความหวังนั ้นจนถึงที่สุดปลาย 12 เพื่อท่านจะ
1
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ไม่ เป็น คนเฉื่ อยช้า แต่ ให้ ตามเยีย
่ งอย่างแห่ง คนเหล่านั ้ นที ่ อาศัย ความ
เชื่อและความเพียร จึงได้รบ
ั ตามพระสัญญาเป็นมรดก
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงของพระเจ้า
เพราะว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรงทํา พระสัญญาไว้ กับ อับ ราฮั มน น
ั ้ โดย
เหตุ ที่ ไม่มี ใครเป็น ใหญ่ กว่า พระองค์ ที่ พระองค์ จะทรงให้ คํา ปฏิญาณได้
นั ้น พระองค์ก็ได้ทรงให้คําปฏิญาณแก่พระองค์เอง 14 คือตรัสว่า ‘เราจะ
อวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชื้อ สายของท่านให้ มากขึ้น � 15 เช่น นั ้น แหละ
เมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ได้รับตามพระสัญญา
นั ้น 16 ส่วนมนุษย์ นั้น ต้องปฏิญาณต่อ หน้า ผู้ ที่ เป็น ใหญ่ กว่า ตน และเมื่อ
เกิด ข้อ ทุ่ม เถียง อะไร กัน ขึ้น ก็ ต้อง ถือ คํา ปฏิญาณ นั ้น เป็น คํา ยืนยัน ขัน
้
เด็ด ขาด 17 ฝ่ายพระเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงหมายพระทัย จะสําแดงให้ ผู้ ที่
รับคํา ทรงสัญญานั ้น เป็น มรดกรู ให้
้ แน่ ใจยิง่ ขึ้ นว ่า พระดําริของพระองค์
จะแปรปรวนไม่ ได้ พระองค์ จึง ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณไว้ด้วย 18 เพื่ อด ้วย
สองประการนั ้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในที่ซ่ึงพระองค์จะตรัสมุสาไม่ได้นั ้น
เราซึ่ง ได้ หนี มาหาที่ ลี้ ภัย นั ้น จึง จะได้ รบ
ั การหนุน นํ้าใจอย่างจริงจัง ที่ จะ
ฉวยเอาความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเรา 19 ความหวังนั ้นเรายึดไว้ต่างสมอ
ของจิต วิญญาณ เป็น ความหวัง ทัง้ แน่ และมัน
่ คง และได้ ทอดไว้ ภายใน
ม่าน 20 ที่ผู้นําหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อเราแล้ว คือพระเยซู ผู้ทรงได้รบ
ั การ
แต่งตัง้ เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างเมลคีเซเดค
13

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์

1 เพราะเมลคีเซเดคผูนี
้ ้ คือกษัตริย์เมืองซาเลม เป็นปุโรหิตของพระเจ้า

ผู้ สูงสุด ผู้ ได้ พบอับ ราฮัม ขณะที่ กําลัง กลับ มาจากการฆ่า ฟัน กษั ตริย์ ทัง้
หลาย และได้อวยพรแก่อับราฮัม 2 อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่ งในสิบจาก
ของทัง้ ปวงแก่ ท่านผู้ นี้ ตอนแรกท่านผู้ นี้ แปลว่า กษั ตริย์ แห่ งความชอบ
ธรรม แล้วหลังจากนั ้ นก็แปลว่ากษั ตริย์เมืองซาเลมด้วย ซึ่งหมายถึงกษั
ตริย์แห่งสันติสุข 3 บิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่มี วันเริม
่ ต้นและ
วัน สิน
้ สุด ของชี วิตก ็ ไม่มี เช่น กัน แต่ เป็น เหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ง
ดํารงตําแหน่ งปุโรหิตอยูตลอดเวลา
่
ฮัม

ปุ โรหิต ตระกูล เลวีได้ ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง แก่ เมลคี เซเดคโดยทางอับ รา

แล ้ว จง คิด ดูเถิด ว่า ท่าน ผู้ นี้ ยิง่ ใหญ่ เพียง ไร ซึ่ง แม้ แต่ อับ รา ฮัม ผู้
เป็นต้น ตระกูล ของเรานั ้น ยัง ได้ ชก
้ มาถวายแก่
ั หนึ่ ง ในสิบ จากของริบน ั น
5
ท่าน และแท้ จร ิ งบรรดาบุตรของเลวี ซึ่ง ได้ รบ
ั ตําแหน่ ง ปุ โรหิ ตน น
ั ้ ถึง
แม้ว่าท่านเหล่านั ้นได้บังเกิดจากเอวของอับราฮัม ก็ยังมีพระบัญชาสัง่ ให้
4
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รับสิบชักหนึ่ งจากประชาชนตามพระราชบัญญัติ คือจากพวกพี่น้องของ
ตน 6 แต่ท่านผู้นี้ ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ก็ยังได้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากอับรา
ฮัม และได้อวยพรให้อบ
ั ราฮัมผู้ที่ได้รับพระสัญญาทัง้ หลาย 7 สิ่งที่ค้านไม่
ได้ คือผู้น้อยต้องรับพรจากผู้ใหญ่ 8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ที่ ต้องตายยังได้ รบ
ั
สิบ ชัก หนึ่ ง แต่ ฝ่ายข้างโน้ น ท่านผู้ เดียวได้ รับ และมี พยานกล่าวถึง ท่าน
ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่ งก็ว่า เลวีนั้นที่รบ
ั สิบชักหนึ่
10
งก ็ ยงั ได้ ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง ทางอับ ราฮัม เพราะว่า ขณะนั ้น เขายัง อยู่ ใน
เอวของบรรพบุรุษ ขณะที่เมลคีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
ตําแหน่ งปุโรหิตของพระคริสต์เหนื อกว่าตําแหน่ งของอาโรน
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า เมื่อ จะ ถึง ความ สําเร็จ ได้ ใน ทาง ตําแหน่ ง ปุโรหิต ที่
สืบ มาจากตระกูล เลวี (ด้วยว่า ประชาชนได้ รบ
ั พระราชบัญญั ติ โดยทาง
ตําแหน่ ง นี้ � ที่ ไหนจะต้องการให้ มี ปุ โรหิ ตอ ีก ตามอย่างเมลคี เซเดคเล่า
ซึ่งมิได้เรียกตามอย่างอาโรน 12 เพราะเมื่อตําแหน่ งปุโรหิตเปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว พระราชบัญญัติ ก็ จําเป็น จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 13 เพราะ
ว่า ท่านที่ เรากล่าวถึง นั ้น มาจากตระกูล อื่น ซึ่ง เป็น ตระกูล ที่ ยงั ไม่ มี ผู้ ใด
เคยทํา หน้าที่ ปรนนิ บัติ ที่ แท่น บูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชัด แล้ วว
่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรานั ้น ได้ ทรงสืบ เชื้อ สายมาจากตระกูล ยู ดาห์
โมเสสไม่ได้ว่าจะมีปุโรหิตมาจากตระกูลนน
ั ้ เลย 15 และข้อนี้ ประจักษ์ ชัด
ยิง่ ขึ้นอีก เมื่อปรากฏว่ามีปุ โรหิตอีกผู้หน่งึ เกิดขึ้นตามอย่างของเมลคี เซ
เดค 16 ซึ่งไม่ ได้ ทรงตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ สําหรับ
เนื้ อ หนั ง แต่ ตามฤทธิ์เดชแห่ง ชี ว ิตอ ัน ไม่ รู ้สิ ้น สุด เลย 17 เพราะมี พยาน
กล่าวถึง ท่านว่า ‘ท่านเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างของเมลคี เซเดค�
18 ด้วยว่า จริงๆแล้ว พระบัญญั ติ ที่ มี อยู่ เดิ มน น
ั ้ ก็ได้ ยกเลิก ไป เพราะขาด
ฤทธิแ
์ ละไร้ประโยชน์ 19 เพราะว่า พระราชบัญญั ติ นั ้น ไม่ ได้ ทํา อะไรให้ถึง
ความสําเร็จ แต่ ได้ นํา ความหวั งอ ัน ดี กว่า เข้า มา และโดยความหวัง นั ้น
เราทัง้ หลายจึง เข้า มาใกล้ พระเจ้า 20 ที่ ว่า ดี กว่า น ั ้ นก ็ เพราะว่า ปุ โรหิต
คนนั ้น ได้ ทรงตัง้ ขึ้น โดยทรงปฏิญาณไว้ 21 (บรรดาปุโรหิต เหล่า นั ้น ไม่ มี
การกล่าวปฏิญาณเมื่อ เขาเข้า รับ ตําแหน่ ง แต่ ส่วนปุ โรหิ ตน ี้ มี คํา กล่าว
ปฏิญาณจากพระองค์ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่
เปล ี่ย นพระทัย ของพระองค์ ว่า “ท่านเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค� ’) 22 พระเยซู ก็ได้ทรงเป็นผู้รบ
ั ประกันแห่งพันธสัญญาอัน
ดีกว่าสักเพียงใด
11

ปุโรหิตตระกูลเลวีจะต้องตาย แต่พระเยซูทรงดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
แท้ จร ิง ส่วน ปุโรหิต เห ล่านั ้ นก ็ ได้ ทรง ตัง้ ขึ้น ไว้ หลาย คน เพราะ
ว่า ความ ตาย ได้ ขัด ขวาง ไม่ ให้ ดํารง อยู่ ใน ตําแหน่ ง เรือ
่ ย ไป 24 แต่ ฝ่าย
23
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พระองค์ นี้ โดย เหตุ ที่ พระองค์ ดํารง อยู่ เป็น นิ ตย์ ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของ
พระองค์ จึงไม่แปรปรวน 25 ด้วยเหตุนี้ พระองค์ จึงทรงสามารถเป็นนิ ตย์
ที่ จะช่วยคนทัง้ ปวงที่ ได้ เข ้า มาถึง พระเจ้า โดยทางพระองค์ นั้น ให้ ได้ รับ
ความรอด เพราะว่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ เป็น นิ ตย์ เพื่อ เสนอความ
ให้ คนเหล่า นั ้น 26 มหาปุโรหิต เช่น นี้ แหละที่ เหมาะสําหรับ เรา คือ เป็น ผู้
บริสุทธิ์ ปราศจากอุ บาย ไร้ มลทิน แยกจากคนบาปทัง้ ปวง ประทั บอย
ู่ สูง กว่า ฟ้า สวรรค์ 27 พระองค์ ไม่ ต้อง ทรง นํา เครือ
่ ง บูชา มา ทุก วันๆ ดัง
เช่น มหา ปุ โรหิ ตอ ่น
ื ๆ ผู้ ซึ่ง ถวาย สําหรับ ความ ผิด ของ ตัว เอง ก่อน แล ้ว
จึงถวายสําหรับความผิดของประชาชน ส่วนพระองค์ ได้ ทรงถวายเครือ
่ ง
บูชาเพียงครัง้ เดียว คือ เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงถวายพระองค์ เอง 28 ด้วยว่า
พระราชบัญญั ติ นั ้น ได้ แต่ งตัง้ มนุษย์ ที่ อ่อนกําลัง ขึ้น เป็น มหาปุโรหิต แต่
คํา ทรงปฏิญาณนั ้น ซึ่ง มาภายหลัง พระราชบัญญั ติ ได้ ทรงแต่ง ตัง้ พระ
บุตรขึ้น ผู้ถึงความสําเร็จเป็นนิ ตย์

8
พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า

1 บัดนี้

ในเรือ
่ งที่ เราพูดมาแล้ วนน
ั ้ ข้อสรุ ปนน
ั ้ คือว่า เรามี มหาปุโรหิต
อย่าง นี้ เอง ผู้ ได้ ประทับ เบื้อง ขวา พระที่นั่ง แห่ง ผู้ทรง เดชานุภาพ ใน ฟ้า
สวรรค์ 2 เป็น ผู้ ปฏิบัติ กิจ ในสถานบริ สุทธิ ์ และในพลับพลาแท้ ซึ่ง องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่ มนุษย์ ตัง้ 3 เพราะว่า ทรงตัง้ มหาปุโรหิต
ทุก คนขึ้น เพื่อ ให้ ถวายของกํานั ล และเครือ
่ งบู ชา ด้วยเหตุ นี้ จึง จํา เป็ นที ่
มหาปุโรหิตผู้นี้ ต้องมีสิ ่งหนึ่ งสิง่ ใดถวายด้วย 4 เพราะถ้าพระองค์ ทรงอยู่
ในโลก พระองค์ ก็ จะไม่ ได้ ทรงเป็น ปุโรหิต เพราะว่า มี ปุ โรหิต ที่ ถวายของ
กํานั ลตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว 5 ปุโรหิตเหล่านั ้นปฏิบัติตามแบบและ
เงาแห่ง สิง่ เหล่านั ้ นที ่ อยู่ ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้า ได้ ทรงสัง่ แก่ โมเสส
ครัน
้ เมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั ้นว่า ‘ดูเถิด จงทําทุกสิง่ ตามแบบอย่างที่
เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขา�
พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า

6 แต่ ว่าพระองค์ ได้ ทรงเป็ นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่า

เก่า เพราะได้ทรงตัง้ ขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใด บัดนี้ พระองค์
ก็ได้ ตํา แหน่ งอ ัน เลิศ กว่า เก่า เท่านั ้น 7 เพราะว่า ถ้า พันธสัญญาเดิ มน ัน
้
ไม่ มี ข้อ บกพร่องแล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องมี พันธสัญญาที่ สองอีก 8 ด้วย
ว่า พระเจ้า ตรั สติ เขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรั สว ่า “ดู เถิด วัน เวลาจะ
มาถึง ซึ่ง เราจะทํา พันธสัญญาใหม่ กับ วงศ์ วานอิสราเอล และวงศ์ วาน
ยู ดาห์ 9 ไม่ เหมือนกับ พันธสัญญาซึ่ง เราได้ กระทํา กับ บรรพบุรุษ ของเขา
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ทัง้ หลาย เมื่อ เราจู งม ือ เขาเพื่อ นํา เขาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพราะว่า
เขาเหล่านั ้นไม่ ได้ มัน
่ อยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้ว เราจึงได้ ละ
เขาไว้� องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 10 “นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะ
กระทํา กับ วงศ์ วานอิสราเอลภายหลัง สมัย นั ้น� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส
“เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก
มันไว้ที่ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขา
จะเป็น ประชาชนของเรา 11 และทุก คนจะไม่ สอนเพื่อนบ้านของตนและ
พี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า ‘จงรู จ
้ ัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � เพราะเขาทัง้
หลายจะรู จ
้ ักเราหมด ตัง้ แต่คนตํ่าต้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่ สุด 12 เพราะ
เราจะกรุ ณาต่อ การอธรรมของเขา และจะไม่ จดจํา บาปและความชัว่ ช้า
ของเขาอีกต่อไป� ’ 13 เมื่อพระองค์ ตรัสถึง “พันธสัญญาใหม่� พระองค์
ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิ มนัน
้ พ้นสมัยไปแล้ว และสิง่ ที่ พ้นสมัยและเก่า
ไปแล้วนัน
้ ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป

9
พิธต่
ี างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่
แท้ จร ิง ถึง แม้ พันธสัญญาเดิ มน ั ้ นก ็ ยงั ได้ มี กฎสําหรับ การปรนนิ บั
ติ ในพิธี นมัสการ และได้ มี สถานอัน บริสุทธิ ์ สําหรับ โลกนี้ 2 เพราะว่า ได้
มี พล ับ พลาสร้างขึ้น ตกแต่ง เสร็จ แล้ว คือ ห้องชัน
้ นอก ซึ่ งม ี คัน ประทีป
โต๊ะ และขนมปัง หน้า พระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่ บริสุทธิ์ 3 และภายใน
ม่านชันที
้ งพลับพลาซึ่งเรียกว่า ที่ บริสุทธิที
้ ่สองมีหอ
์ ่สุด 4 ห้องนั ้ นมีแท่น
ทองคํา สําหรับ ถวายเครือ
่ งหอม และมี หี บพันธสัญญาหุ้ มด ้วยทองคํา ทุ
กด ้าน ในหี บน ั ้นม ี โถทองคํา ใส่ มานา และมี ไม้ เท ้า ของอาโรนที่ ออกช่อ
และมี แผ่ นศิลาพันธสัญญา 5 และเหนื อ หี บน ั ้นม ี รู ปเครู บ แห่ง สง่า ราศี
คลุม พระที่นั่ง พระกรุ ณานั ้น สิ ่ง เหล่า นี้ เราจะพรรณนาให้ ละเอียดในที่ นี้
ไม่ ได้ 6 แล ้ว เมื่อ จัด ตัง้ สิง่ เหล่า นี้ ไว้อย่างนั ้น แล้ว พวกปุ โรหิ ตก ็ เข ้า ไปใน
พลับพลาห้องที่ หน ่ง
ึ ทุก ครัง้ ที่ ปรนนิ บัติ พระเจ้า 7 แต่ ในห้องที่ สองนั ้ นม
ี มหาปุโรหิต ผู้ เดียวเท่า นั ้ นที ่ เข ้า ไปได้ ปี ละคร ง
ั ้ และต้องนํา เลือดเข้าไป
ถวายเพื่อ ตัว เอง และเพื่อ ความผิด ของประชาชนด้วย 8 อย่างนั ้น แหละ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ทรงสําแดงว่า ทางซึ่ง จะเข้าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด
9
นั ้นไม่ได้ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อพลับพลาเดิมยังตัง้ อยู่ พลับพลาเดิมเป็น
เครือ
่ งเปรียบสําหรับในเวลานั ้น คือมีการถวายของให้และเครือ
่ งบูชา ซึ่ง
จะกระทําให้ใจวินิจฉั ยผิดและชอบของผู้ถวายนั ้นถึงที่ สําเร็จไม่ได้ 10 ซึ่ง
เป็น แต่ เพียงของกิน ของดื่ม และพิธีชาํ ระล้างต่างๆ และเป็น พิธีสําหรับ
เนื้ อหนั งที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่
1

การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์
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11 แต่ เมื่อพระคริสต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมหาปุโรหิตแห่งสิง
่ ประเสริฐซึ่งจะ

มาถึง โดยทางพลับพลาอัน ใหญ่ ยงิ่ กว่า และสมบู รณ ์ ยงิ่ กว่า แต่ ก่อน ที่
ไม่ ได้ สร้างขึ้น ด้วยมือ และพูด ได้ วา่ มิ ได้ เป็น อย่างของโลกนี้ 12 พระองค์
เสด็จ เข้าไปในที่ บริสุทธิเพี
์ ยงครัง้ เดียวเท่านั ้น และพระองค์ ไม่ ได้ ทรงนํา
เลือดแพะและเลือดลูกวัว เข้าไป แต่ ทรงนํา พระโลหิต ของพระองค์ เอง
เข้าไป และ ทรง สําเร็จ การ ไถ่ บาป ชั ่ วน ิ รัน ดร์ แก่ เรา 13 เพราะ ถ้า เลือด
วัว ตัวผู้ และ เลือด แพะ และ เถ้า ของ ลูก โค ตัว เมีย ที่ ประพรม ลง บน คน
บาป สามารถชําระเนื้ อหนั งให้บริสุทธิได้
์ 14 มากยิง่ กว่านั ้นสักเท่าไรพระ
โลหิต ของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ รน
ั ดร์ได้ ทรงถวายพระองค์ เอง
แด่ พระเจ้า เป็น เครือ
่ งบูชาอัน ปราศจากตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจวินิจฉั ย
ผิด และชอบของท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะ
ได้ ปฏิบัติ พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ 15 เพราะเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงเป็น
คนกลางแห่ง พันธสัญญาใหม่ เพื่อ เมื่ อม ี ผู้ หน ่งึ ตายสํา หรับท ี่ จะไถ่ การ
ละเมิด ของคนที่ ได้ ละเมิด ต่อ พันธสัญญาเดิ มน ัน
้ แล้ว คนทัง้ หลายที่ ถู ก
เรียกแล้วนน
ั ้ จะได้รบ
ั มรดกอันนิ รน
ั ดร์ตามพระสัญญา
การ สิน
้ พระชนม์ ของ พระ คริสต์ ทําให้ ทราบ ถึง พระ ประสงค์ ของ
พระองค์
16 เพราะว่าในกรณี ที่เกี่ยวกับหนั งสือพินัยกรรม ผูทํ
้ าหนั งสือนั ้นกต
็ ้อง
ถึงแก่ ความตายแล้ว 17 เพราะว่า เมื่อ คนตายแล้ว หนั งสือ พินัยกรรมนั ้น
จึง ใช้ ได้ มิ ฉะนั ้น เมื่อ ผู้ ทํายั งม ี ชี วิ ตอยู่ หน ังสือ พินัย กรรมนั ้ นก ็ ใช้ ไม่ ได้
18 เหตุ ฉะนั ้น พันธ สัญญา เดิม ก็ ไม่ ได้ ทรง ตัง
้ ขึ้น ไว้ โดย ปราศ จาก เลื อด
19 เพราะว่า เมื่อ โมเสสประกาศข้ อบ ังคั บท ุก ข้อ แก่ บรรดาพลไพร่ตามพ
ระราชบัญญัติแล้ว ท่านจึงได้เอาเลือดลูกวัวและเลือดลูกแพะกับน้าํ และ
เอาขนแกะสี แดงและต้น หุ สบมาประพรมหนั ง สื อม ้ วนนั ้ นก ั บท ั ง้ บรรดา
คนทัง้ ปวง 20 กล่าวว่า ‘นี่ เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเจ้าทรงบัญญั
ติไว้แก่ท่านทัง้ หลาย� 21 แลวท
้ ่านก็เอาเลือดประพรมพลับพลากับเครือ
่ ง
ใช้ ทุ กช นิ ด ใน การ ปฏิ บั ติ นั ้น เช่น เดียวกัน 22 และ ตามพ ระ ราช บัญญั ติ
ถือว่า เก ื อบทุก สิง่ จะถูก ชําระด้วยโลหิต และถ้า ไม่ มี โลหิต ไหลออกแล้ว
ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย
การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์

23 เหตุ ฉะนั ้น จึง จําเป็ น ต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์

โดยใช้เครือ
่ ง
บูชา อย่าง นี้ แต่ ว่า ของ จริง ใน สวรรค์ นั ้น ต้อง ชําระ ด้วย เครือ
่ ง บูชา อัน
ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งบูชาเหล่า นั ้น 24 เพราะว่า พระคริสต์ ไม่ ได้ เสด็จ เข้า
ในสถานที่ บริสุทธิซึ
์ ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็นแบบจําลองจากของ
จริง แต่ พระองค์ ได้ เสด็จ เข้าไป ใน สวรรค์ นั ้น เอง และ บัดนี้ ทรง ปรากฏ
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทัง้ หลาย 25 พระองค์ ไม่ต้องทรงถวาย
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พระองค์เองซํ้าอีก เหมือนอย่างมหาปุโรหิตที่เข้าไปในที่บริสุทธิทุ
์ กปีๆ นํา
26
เอาเลือดซึ่ง ไม่ ใช่ โลหิต ของตัว เองเข้าไปด้วย มิ ฉะนั ้น พระองค์ คงต้อง
ทนทุกข์ ทรมานบ่อยๆตัง้ แต่ สร้างโลกมา แต่ ว่า เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ทรง
ปรากฏในเวลาที่สุด นี้ ครัง้ เดียว เพื่อ จะได้ กําจัด ความบาปได้ โดยถวาย
พระองค์ เองเป็น เครือ
่ งบู ชา 27 มี ข้อ กําหนดสําหรับ มนุษย์ ไว้ แล ้ วว ่า จะ
ต้องตายหนหนึ่ ง และหลัง จากนั ้ นก ็ จะมี การพิพากษาฉั นใด 28 ดัง นั ้น
พระคริสต์ ได้ ทรงถวายพระองค์ เองหนหนึ่ ง เพื่อ จะได้ ทรงรับ เอาความ
บาปของคนเป็ นอันมาก แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครัง้ ที่สองปราศจาก
ความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น

10
พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด

1 โดยเหตุ ที่พระราชบัญญัตินั ้นได้ เป็ นแต่ เงาของสิ่งดีที่ จะมาภายหน้า

มิใช่ ตัว จริง ของสิง่ นั ้ นที เดียว พระราชบัญญัติ นั ้น จะใช้ เครือ
่ งบูชาที่ เขา
ถวาย ทุก ปีๆ เสมอ มาก ระ ทําให้ ผู้ ถวาย สัก กา รบู ชาน น
ั ้ ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้
2 เพราะถ้าเป็ นเช่นนั ้นได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครือ
่ งบูชาแล้วมิใช่หรือ
เพราะถ้า ผู้ นม ัส การนั ้น ได้ รบ
ั การชําระให้บริสุทธิครั
์ ง้ หนึ่ ง แล้ว เขาคงจะ
ไม่ รู สึ
้ ก ว่า มี บาปอีก ต่อ ไป 3 แต่ การถวายเครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ เป็น เหตุ ให้ ระลึก
4
ถึง ความบาปทุก ปี ๆ เพราะเลือดวัว ผู้ และเลือดแพะไม่ สามารถชําระ
ความบาปได้ 5 ดังนั ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรั
สว่า ‘เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่พระองค์
ได้ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์ 6 เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชา
7
ไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรงพอพระทัย แล ้ว ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า
พระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์�
(ในหนั ง สื อม ้ วนก็ มี เข ียนเรือ
่ งข้า พระองค์�’ 8 เมื่อ พระองค์ ตรัสด ัง นี้ แล
วว
้ ่า “เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป พระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย� ซึ่งเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญัตินั ้น 9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว โอ
พระเจ้า ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� พระองค์ ทรงยกเลิก
ระบบเดิ มนน
ั ้ เสีย เพื่อจะทรงตัง้ ระบบใหม่ 10 โดยนํ้าพระทัยนั ้นเองที่ เรา
ทัง้ หลายได้ รบ
ั การทรงชําระให้ บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระ
เยซู คริสต์ เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น 11 ฝ่ายปุโรหิต ทุก คนก็ ยน
ื ปฏิ บั ติ อยู่ ทุ ก
วันๆและนําเอาเครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื องๆ เครือ
่ งบูชานน
ั ้ จะ
12
ยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลย ฝ่ายพระองค์นี้ ครัน
้ ทรงถวายเครือ
่ ง
บูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิ ตย์ ก็เสด็จประทับเบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่นี้ ไปพระองค์คอยอยูจ
่ นถึงบรรดาศัตรู
ของพระองค์ จะถูก ปราบลงเป็ นที ่ รองพระบาทของพระองค์ 14 เพราะว่า
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โดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ คนทัง้ หลายที่
ถู กชําระแล้วถึงที่ สําเร็จเป็นนิ ตย์ 15 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ ทรงเป็น
พยานให้แก่เราด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
‘ “นี่ คือ พันธสัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ เขาทัง้ หลายภายหลัง สมัย
นั ้น� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส “เราจะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเราไว้ในจิตใจ
ของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก มัน ไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย 17 และ
จะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’ 18 ดังนั ้นเมื่อมก
ี ารลบ
บาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปอีกต่อไป
16

พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย เมื่อ เรามี ใจกล้า ที่ จะเข้ าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่
20
สุด โดยพระโลหิต ของพระเยซู ตามทางใหม่ และเป็น ทางที่ มี ชว
ิ ซึ่ง
ี ต
พระองค์ได้ทรงเปิดออกสําหรับเราทัง้ หลายโดยม่านนั ้น คือเนื้ อหนั งของ
พระองค์ 21 และครัน
้ เรามี มหาปุโรหิตสําหรับครอบครัวของพระเจ้าแล้ว
22 ก็ ให้ เราเข้า มาใกล้ ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ ออ ัน เต็ม เปี่ ยม มี ใจที่ ถู ก
ประพรมชําระพ้น จากการวินิจฉั ย ผิด และชอบที่ ชัว่ ร้าย และมี กายล้าง
ชําระด้วยนํ้า อัน ใสบริสุทธิ์ 23 ให้เรายึ ดม น
ั ่ ในความเชื่อ ที่ เราทัง้ หลายรับ
ไว้ นั ้น โดยไม่ หวัน
่ ไหว (เพราะว่า พระองค์ ผู้ ทรงประทานพระสัญญานั ้น
24
ทรงสัตย์ซื่อ) และให้เราพิจารณาดู กันและกัน เพื่อเป็นเหตุ ให้มีความ
รักและกระทําการดี 25 ซึ่งเราเคยประชุมกันนั ้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่าง
บางคนเคยกระทํา นั ้น แต่ จงเตือนสติ กัน และกัน และให้ มากยิง่ ขึ้น เมื่อ
ท่านทัง้ หลายเห็นวันเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
19

การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ
เมื่อ เรา ได้ รับ ความ รู ้ เรือ
่ ง ความ จริง แล้ว แต่ เรา ยัง ขืน ทํา ผิด อีก
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป ก็ จะไม่ มี เหลือ อยู่ เลย 27 แต่ จะมี ความหวาดกลัว ใน
การรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร ้ายแรง ซึ่ง จะกิน เอาบรรดาคน
ที่ ขัด ขวางนั ้น เสีย 28 คนที ่ ได้ ฝ่าฝืน พระราชบัญญั ติ ของโมเสสนั ้น ถ้า มี
พยานสัก สองสามปาก ก็ จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา 29 ท่าน
ทัง้ หลายคิด ดู ซิว ่า คนที่ เหย ียบยํ่า พระบุตรของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระ
โลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชําระเขาให้บริสุทธิว่์ าเป็นสิง่ ชัว่ ช้า และประมาท
ต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ ควรจะถูกลงโทษมากยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด
30 เพราะเรารู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ได้ ตรั สว ่า ‘การแก้ แค้น เป็น ของเรา เราจะ
ตอบสนอง องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรัส� และได้ ตรัสอีกว่า ‘องค์ พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์� 31 การตกอยูใ่ นอุง้ พระหัตถ์
ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ นั้น เป็ นที ่ น่า หวาดกลัว 32 แต่ ท่านทัง้ หลาย
จงระลึก ถึง คราวก่อนนั ้น หลัง จากที่ ท่านได้ รบ
ั ความสว่างแล้ว ท่านได้
26
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อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่หลวง 33 บางทีท่านก็ถูกประจานให้
อับอายขายหน้า และถูก ข่มเหง บางที ท่านก็ ร่วมทุกข์ กับ คนที่ ถู กข่มเหง
นั ้น 34 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายมี ใจเมตตาต่อ ข้าพเจ้า ในเมื่อ ข้าพเจ้า ต้อง
ถูกขังไว้ และเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไป ท่านก็ยอมให้
ด้วยใจยินดี เพราะท่านรู แล
้ ้ วว ่า ท่านมี ทรัพย์ สมบัติ ที่ ประเสริฐ กว่า และ
ถาวรกว่านั ้นอีกในสวรรค์ 35 เหตุฉะนั ้นขออย่าได้ละทิง้ ความไว้วางใจของ
ท่าน ซึ่งมีบําเหน็ จอันยิง่ ใหญ่ 36 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายต้องการความเพียร
เพื่อ ว่า ครัน
้ ท่านกระทํา ให้ น้ํา พระทัย ของพระเจ้า สําเร็จ ได้ ท่านจะได้ รบ
ั
ตามคํา ทรงสัญญา 37 ‘เพราะอีก ไม่ นานพระองค์ ผู้ จะเสด็จ มาก็ จะเสด็จ
มาและจะไม่ ทรงชักช้า 38 แต่ คนชอบธรรมจะมี ชี วิตดํา รงอยู่ โดยความ
เชื่อ แต่ ถ้า ผู้ ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่ มี ความพอใจในคนนั ้น เลย�
39 แต่ เราทัง
้ หลายไม่ อยู่ ฝ่ายคนเหล่านั ้ นที ่ กล ับ ถอยหลัง ถึง ความพินาศ
แต่อยูฝ่
่ ายคนเหล่านั ้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ
เป็นหลักฐานมัน
่ ใจว่า
สิ ่ง ที่ ยงั ไม่ ได้ เห ็นนั ้ นม ี จริง 2 โดยความเชื่อ นี้ เอง พวกบรรพบุรุษ ก็ ได้ รับ
การรับรอง 3 โดยความเชื่อนี้ เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลป
จักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ ดัง นั ้นสิง่ ที่ มองเห็นจึงเป็นสิง่ ที่ เกิด
จากสิง่ ที่ไม่ปรากฏให้เห็น
อาแบล
4 โดยความเชื่อ อาแบลนั ้น จึง ได้ นํา เครือ
่ งบูชาอันประเสริฐกว่าเครือ
่ ง
บูชาของคาอิน มาถวายแด่ พระเจ้า เพราะเหตุ เครือ
่ งบู ชาน ัน
้ จึ งม ี พยาน
ว่าท่านเป็นคนชอบธรรม คือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่าน
โดยความเชื่อนั ้น แม้ว่าอาแบลตายแล้วท่านก็ยงั พูดอยู่
1 บัดนี้ ความเชื่อคือความแน่ ใจในสิง
่ ที่เราหวังไว้

เอโนค
โดยความเชื่อ เอโนคจึง ถู กร ับ ขึ้น ไป เพื่อ ไม่ ให้ ท่านประสบกับ ความ
ตาย ไม่มี ผู้ ใดพบ ท่าน เพราะพระเจ้า ทรงรั บท ่านไปแล้ว ก่อน ที่ ทรงรั
บท ่า นขึ้น ไปนั ้ นม ี พยานว่า ท่านเป็ นที ่ พอพระทัย ของพระเจ้า 6 แต่ ถ้า
ไม่ มี ความเชื่อ แล้ว จะเป็ นที ่ พอพระทัย ของพระองค์ ก็ ไม่ ได้ เลย เพราะ
ว่า ผู้ ที่ จะมาหาพระเจ้า ได้ นั้น ต้องเชื่อ ว่า พระองค์ ทรงดํารงพระชนม์ อยู่
และพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ประทานบําเหน็ จ ให้ แก่ ทุ กคนที่ ปลงใจแสวงหา
พระองค์
5

โนอาห์
โดย ความ เชื่อ เมื่อ พระเจ้า ทรง เตือน โน อาห์ ถึง เหตุ การณ์ ที่ ยัง ไม่
ปรากฏ ท่านมี ใจเกรงกลัว จัดแจงต่อ นาวา เพื่อ ช่วยครอบครัว ของท่าน
7
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ให้รอด และด้วยเหตุ นี้ เอง ท่านจึงได้ ปรับโทษแก่ โลก และได้ เป็นทายาท
แห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ

อับราฮัมและนางซาราห์
โดยความเชื่อ เมื่อ ทรงเรียกให้ อบ
ั ราฮัม ออกเดิน ทางไปยัง ที่ ซ่ึง ท่าน
จะรับ เป็น มรดก ท่านได้ เชื่อ ฟัง และได้ เดิน ทางออกไปโดยหารู ้ไม่ ว่า จะ
ไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่านได้ พํานั กในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั ้น
เหมือนอยูใ่ นดินแดนแปลกถิน
่ คืออาศัยอยูใ่ นเต็นท์กับอิสอัคและยาโคบ
ซึ่งเป็นทายาทด้วยกั นกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั ้น 10 เพราะว่า
ท่านได้ คอยอยู่ เพื่อ จะได้ เมืองที่ มี ราก ซึ่ง พระเจ้า เป็น นายช่างและเป็น
ผู้ทรงสร้างขึ้น 11 โดยความเชื่อ นางซาราห์ เองเช่ นก ัน จึง ได้ รบ
ั พลัง ตัง้
ครรภ์ และได้ คลอดบุตรเมื่อ ชรามากแล้ว เพราะนางถือว่า พระองค์ ผู้ ได้
ทรงประทานพระสัญญานั ้น ทรงเป็น ผู้ สัตย์ ซ่ ือ 12 เหตุ ฉะนั ้น คนเป็ นอ
ัน มากดุจ ดาวในท้องฟ้า และดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเลซึ่ง นั บ ไม่ ได้ ได้ บังเกิด
แต่ ชายคนเดียว และชายคนนั ้ นก ็ เท่ ากับ คนที่ ตายแล้ว ด้วย 13 บรรดา
คนเหล่า นี้ ได้ ตายไปในระหว่างที่ เชื่อ อยู่ ยัง ไม่ ได้ รับ ผลตามพระสัญญา
ทัง้ หลายนั ้น แต่ ได้ แลเห็น พระสัญญาแต่ ไกล ก็ เชื่อม ัน
่ และต้อนรับ พระ
สัญญาเหล่านั ้นไว้ และได้ยอมรับว่าเขาทัง้ หลายเป็นคนต่างด้าวและเป็น
ผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลก 14 เพราะคนที่พูดอย่างนี้ ก็แสดงให้เห็นชัดแล้
วว่า เขากําลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขา 15 และแท้จริงถ้าเขาคิดถึ
งบ้านเมืองที่ เขาจากมานั ้น เขาก็ คงจะมีโอกาสกลับไปได้ 16 แต่ บัดนี้ เขา
ปรารถนาที่ จะอยู่ ในเมืองที่ ประเสริฐ กว่า นั ้น คือ เมืองสวรรค์ เหตุ ฉะนั ้น
พระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทรงละอายเมื่อ เขาเรียกพระองค์ วา่ เป็น พระเจ้า ของเขา
เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่ งไว้สําหรับเขาแล้ว 17 โดยความ
เชื่อ เมื่ ออ ับ ราฮัม ถูก ลองใจก็ ได้ ถวายอิส อัค เป็น เครือ
่ งบู ชา นี่ แหละท่าน
ผู้ ได้ รับ พระสัญญาเหล่านั ้ นก ็ ได้ ถวายบุตรชายคนเดียวของตนที่ ได้ ให้
กําเนิ ดมา 18 คือบุตรที่มีพระดํารัสไว้ว่า ‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทาง
สายอิ สอัค� 19 ท่านเชื่อ ว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์สามารถให้ อส
ิ อัค เป็น ขึ้น มา
จากความตายได้ และท่านได้ รบ
ั บุตรนั ้น กลับ คืน มาอีก ประหนึ่ ง ว่า บุตร
นั ้นเป็นขึ้นมาจากตาย
8

อิสอัคและยาโคบ
โดยความเชื่อ อิส อัค ได้ อวยพรแก่ ยาโคบและเอซาว คือ เกี่ยวกับ
เหตุ การณ์ ซึ่ง จะบังเกิด ภายหน้า นั ้น 21 โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่อ จะตาย
ได้อวยพรแก่บุตรชายทัง้ สองของโยเซฟ และได้นมัสการขณะที่ค้ําอยูบ
่ น
หัวไม้เท้าของท่าน
20

โยเซฟ
โดย ความ เชื่อ โย เซฟ เมื่อ กําลัง จะ ตาย ได้ กล ่าว ถึง การ ที่ ชนชาติ
อิสราเอลจะออกไป และได้มีคําสัง่ ไว้เรือ
่ งกระดูกของท่าน
22
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โมเสสและบิดามารดาของท่าน
โดย ความ เชื่อ เมื่อ โมเสส บังเกิด มา แล้ว บิ ดา มารดา ได้ ซ่อน ท่าน
ไว้ ถึง สาม เดือน เพ ราะ เห็ นว ่า เป็น เด็ กรู ปงาม และ ไม่ ได้ กล ัว คํา สัง่
ของกษั ตริ ย์ นั ้น 24 โดยความเชื่อ ครัน
้ โมเสสวัฒนาโตขึ้น แล้ว ไม่ ยอม
ให้ เรียก ว่า เป็น บุตร ชาย ของ ธิดา กษั ตริ ย์ ฟาโรห์ 25 ท่าน เลือก การ ร่วม
ทุกข์ กับ ชนชาติ ของพระเจ้า แทนการเริง สําราญในความบาปสัก เวลา
หนึ่ ง 26 ท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐกว่าคลัง ทรัพย์ใน
ประเทศอียป
ิ ต์ เพราะท่านหวัง บําเหน็ จ ที่ จะได้ ร ั บน ัน
้ 27 โดยความเชื่อ
ท่านได้ ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ โดยมิ ได้ เกรงกลัว ความกริว้ ของกษั ตริย์
เพราะท่านยอมทนอยู่ เหมือนประหนึ่ ง ได้ เห ็ นพระองค์ ผู้ ไม่ ทรงปรากฏ
แก่ ตา 28 โดยความเชื่อ ท่านได้ ถือ เทศกาลปัส กาและพิธีประพรมเลื อด
เพื่ อม ิ ให้ องค์ เพชฌฆาตผู้ ประหารบุตรหัวปี มาถูก ต้องพวกอิสราเอลได้
29 โดยความเชื่อ พวกอิสราเอลได้ ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดิน
แห้ง แต่เมื่อพวกอียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
23

ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา

โดยความเชื่อ เมื่อ พวกอิสราเอลล้อมกํา แพงเมืองเยรีโคไว้ถึง เจ็ด
วันแล้ว กําแพงเมืองก็พังลง 31 โดยความเชื่อ ราหับหญิงแพศยาจึงมิได้
พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั ้ นที ่มิได้เชื่อ เมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนม
นั ้นไว้อย่างสันติ
30

ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ
32 และ ข้าพเจ้า จะ กล่าว อะไร ต่อ ไป อีก เล่า เพราะ ไม่ มี เวลา พอที่ จะ
กล่าว ถึ งก ิเด โอน บา ราค แซม สัน เยฟธาห์ ดา วิด และ ซา มู เอล และ
ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดยความเชื่อ ท่านเหล่านั ้นจึงได้มีชัยเหนื อ
อาณาจักร ต่างๆ ได้ กระทํา การ ชอบ ธรรม ได้ รับ พระ สัญญา ได้ ปิดปาก
สิงโต 34 ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุ นแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของ
ท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง มีกําลังความสามารถในการทําสงคราม ได้
ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนาง
ิ ขึ้นมาอีก บางคนก็ ถู กทรมาน แต่ ก็ ไม่ยอมรับ
ที่ ตายแล้วกลับฟื้ นคืนชีวต
การปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้รบ
ั การเป็นขึ้นมาจากความตายอันประเสริฐ
36
กว่า บางคนถูก ทดลองโดยคํา เยาะเย้ยและการถูก โบยตี และยัง ถู กล
่ามโซ่ และถูก ขัง คุ กด ้วย 37 บางคนถู กห ิ นขว้าง บางคนก็ ถู กเลื่อยเป็น
ท่อนๆ บางคนถูก ทดลอง บางคนก็ ถู กฆ่า ด้วยดาบ บางคนเที่ยวสัญจร
ไป นุ่ง ห่ม หนั ง แกะ และ หนั ง แพะ อดอยาก ทน ทุกข์ เวทนา และ ทน การ
เคี่ยวเข็ญ 38 (โลกไม่ สมกับ คนเช่น นั ้น เลย� เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ รก ัน
39
ดารและตามภู เขา และอยู่ ตามถํ้า และตามโพรง คนเหล่า นั ้น ทุก คน
มีช่อ
ื เสียงดี โดยความเชื่อ ของเขา แต่ เขาก็ ยงั ไม่ ได้ รับ สิง่ ที่ ทรงสัญญา
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ไว้ 40 ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สําหรับเราทัง้ หลาย
เพื่อไม่ให้เขาทัง้ หลายถึงที่สําเร็จนอกจากเรา

12
จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรามี พยานหมู่ ใหญ่ อย่างนั ้น อยู่ รอบข้าง ให้ เราทิง้
ของหนั กทุกสิง่ ที่ ขัดข้องอยู่ และการผิดที่ เรามักง่ายกระทํานั ้น และการ
วิง่ แข่ งก ั นที ่ กําหนดไว้สําหรับ เรานั ้น ให้ เราวิ่งด ้วยความเพียรพยายาม
2 หมายเอาพระเยซู เป็ น ผู้ รเิ ริม
่ ความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ ความเชื่อ ของ
เราสําเร็จ เพราะเห็น แก่ ความยินดี ที่ มี อยู่ ตรงหน้า นั ้น พระองค์ ได้ ทรง
ทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิง่ สําคัญอะไร และได้เสด็จ
ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
1

การตีสอนของพระเจ้า
ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายจงพินิจ คิดถึง พระองค์ ผู้ ได้ ทรงทนเอาการติ
เตียนนิ นทาแห่ง คนบาปต่อ พระองค์ มากเท่าใด เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่
อ่อนระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ ได้ รบสู้ กับ ความบาปจนถึง โลหิต ตก
5 และท่านได้ ลืม คํา เตือนนั ้น เสีย ซึ่ง ได้ เตือนท่านเหมือนกับ เตือนบุตร
ว่า ‘บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่า ดู หมิน
่ การตี สอนขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
และอย่าระอาใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั ้น 6 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้า ทรงตี สอนผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก และเมื่อ พระองค์ ทรงรับ ผู้ ใดเป็น บุตร
พระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีผูนั
้ ้น� 7 ถ้าท่านทัง้ หลายทนเอาการตีสอน พระเจ้า
ย่อมทรงปฏิ บั ติ ต่อ ท่านเหมือนท่านเป็น บุตร ด้วยว่า มี บุ ตรคนใดเล่า ที่ บิ
ดาไม่ ได้ ตี สอนเขาบ้าง 8 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ ถู กตี สอนเช่น เดียวกับ
คนทัง้ ปวง ท่านก็ ไม่ ได้ เป็น บุตร แต่ เป็น ลูก ที่ ไม่มี พ่อ 9 อี กประการหนึ่ ง
เราทัง้ หลายได้ มี บิ ดาตามเนื้ อ หนั ง ที่ ได้ ตี สอนเรา และเราจึง ได้ นับ ถื อบ
ิ ดาน น
ั ้ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เราควรจะได้ ยาํ เกรงนบนอบต่อ พระบิดาแห่ง จิต
วิญญาณและจําเริญ ชี วิตม ิ ใช่ หรือ 10 เพราะแท้ จร ิ งบ ิ ดาเหล่า นั ้น ตี สอน
เราเพียงชัว่ เวลาเล็ก น้ อย ตามความเห็นดี เห ็น ชอบของเขาเท่านั ้น แต่
พระองค์ ได้ ทรงตี สอนเราเพื่อ ประโยชน์ ของเรา เพื่อ ให้ เราได้ เข ้า ส่วนใน
ความบริสุทธิ์ ของพระองค์ 11 ดัง นั ้น การตี สอนทุก อย่างเมื่อ กําลัง ถูก อยู่
นั ้น ไม่ เป็นการชื่น ใจเลย แต่ เป็นการเศร้า ใจ แต่ ภายหลั งก ็ กระทํา ให้เก ิด
ผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยูนั
่ ้น คือความชอบธรรม
12
นั ้นเอง เพราะเหตุนั ้น จงยกมือที่ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้หว
ั เข่าที่ออ
่ นล้า
มีกําลังขึ้น 13 และจงกระทําทางที่เท้าของท่านจะเดินไปนั ้นให้ตรงไป เพื่อ
อาการที่ ทําให้ ง่อยจะมิ ได้ กําเริบ ขึ้น แต่ จะได้ หายเป็น ปกติ 14 จงอุตส่าห์
ที่ จะสงบสุข อยู่ กับ คนทัง้ ปวง และที่ จะได้ ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้น
ไม่มีใครจะได้ เห็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 15 และจงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีบาง
3

ฮีบรู 12:16

425

ฮีบรู 12:28

คนกําลังเสื่อมจากพระกรุ ณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่าจะมีรากขมขื่น
แซมขึ้นมาทําให้เกิดความยุง่ ยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็ นอันมาก
มลทินไป
คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์

16 และเกรงว่าจะมีคนกระทําผิดประเวณี หรือคนประมาทเหมือนอย่าง

เอ ซาว ผู้ ได้ เอา สิทธิ ของ บุตร หัวปี นั ้น ขาย เสีย เพราะ เห็น แก่ อาหาร คํา
เดียว 17 เพราะท่านทัง้ หลายก็รูอ
้ ยูแล
่ วว
้ ่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยาก
ได้ รบ
ั พรนั ้น เป็น มรดก เขาก็ ได้ รับคํา ปฏิเสธ เพราะเขาไม่ มี หนทางแก้ไข
เลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนนํ้าตาไหล
การชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทัง้ หมด

ท่านทัง้ หลายไม่ ได้ มาถึง ภูเขาที่ จะถูก ต้องได้ และที่ ได้ ไหม้ ไฟแล้ว
และถึงที่ดํา ถึงที่มืดมิด และถึงที่ลมพายุ 19 และถึงเสียงแตร และถึงพระ
สุรเสียงตรัส ซึ่ง คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน แล้ว ได้ ออ
้ นวอนขอไม่ ให้ ตรัส แก่ เขา
อีก 20 (เพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั ้นเขาทนไม่ได้ คือที่ว่า “แม้แต่
สัตว์ถ้า แตะต้องภู เขานั ้ นก ็ จะต้องถูก ขว้างด้วยก้อนหิน ให้ตาย หรือ แทง
ทะลุด้วยแหลนให้ตาย� 21 สิ่งที่เห็นนั ้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน
่ �) 22 แต่ท่านทัง้ หลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และ
มาถึง เมืองของพระเจ้า ผู้ทรงดํารงพระชนม์ อยู่ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แห่ง
สวรรค์ และมาถึงที่ ชุมนุมทูตสวรรค์ มากมายเหลือที่ จะนั บได้ 23 และมา
ถึงที่ ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปี ซึ่งมีช่อ
ื จารึกไว้ใน
สวรรค์ แล้ว และมาถึง พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ ปวง และมาถึง จิต
วิญญาณของคนชอบธรรมซึ่ง ถึง ความสมบู รณ ์ แล้ว 24 และมาถึง พระ
เยซู ผู้ กลางแห่ง พันธสัญญาใหม่ และมาถึง พระโลหิต ประพรมที่ มี เสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล
18

จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก
จงระวัง ให้ ดี อย่า ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง พระองค์ ผู้ ตรัสน ัน
้ เพราะว่า ถ้า
เขาเหล่านั ้ นที ่ ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง คํา เตือนของพระองค์ ที่ พื้น แผ่น ดิน โลก
ไม่ ได้ พ้น โทษ ถ้า เราเมิน หน้า จากพระองค์ ผู้ ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทัง้
หลายก็ จะไม่ ได้ พ้น โทษมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก 26 พระสุรเสียงของพระองค์
คราวนั ้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวัน
่ ไหว แต่บัดนี้ พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้
ว่า “อีกครัง้ หนึ่ งเราจะกระทําให้หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียว
แต่ทัง้ สวรรค์ด้วย� 27 และพระดํารัสที่ตรัสไว้ว่า ‘อีกครัง้ หนึ่ ง� นั ้น แสดง
ว่าสิง่ ที่หวัน
่ ไหวนั ้นจะถูกกําจัดเสีย เหมือนกับสิง่ ที่ทรงสร้างให้มีขึ้น เพื่อ
ให้ สิ ่ง ที่ ไม่ หวัน
่ ไหวคงเหลือ อยู่ 28 เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เราได้ อาณาจักรที่ ไม่
หวัน
่ ไหวมาแล้ว ก็ให้เรารับพระคุณ เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบ
25
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พระทัย ของพระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง
ของเรานั ้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ
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เพราะว่า พระเจ้า

13
คําสัง่ ฉั นพีน้
่ อง

1 จงให้ความรักฉั นพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไป 2 อย่าละเลยที่ จะต้อนรับ

แขกแปลกหน้า เพราะว่า โดยการกระทํา เช่น นั ้น บางคนก็ ได้ ต้อ นรับท
ูต สวรรค์ โดย ไม่รู ้ ตัว 3 จง ระลึก ถึง คน เห ล่านั ้ นที ่ ถู ก จองจํา อยู่ เหมือน
หนึ่ ง ว่า ท่านทัง้ หลายก็ ถู กจองจํา อยู่ กับ เขา จงระลึก ถึง คนทัง้ หลายที่ ถู
กเคี่ยวเข็ญ เหมือนหนึ่ งว่าเป็นตัวของท่านเองซึ่ งมีรา่ งกายเหมือนอย่าง
เขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่ นับถือ แก่ คนทัง้ ปวง และที่นอนก็ ปราศจาก
มลทิน แต่ คนที ่ ล่วงประเวณี และคนเล่น ชู้ นั ้น พระเจ้า จะทรงพิพากษา
โทษเขา 5 ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิง่ ที่ ท่านมี อยู่ เพราะว่า
พระองค์ ได้ ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิง้ ท่านเลย� 6 เพื่อ
ว่า เราทัง้ หลายจะกล่าวด้วยใจกล้า ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น พระผู้
ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ กลัว มนุษย์ จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า
� 7 ท่านทัง้ หลายจงระลึกถึงคนเหล่านั ้ นที ่ปกครองท่าน ผู้ซึ่งได้ ประกาศ
พระวจนะของพระเจ้า แก่ ท่าน และจงพิจารณาดู ผลปลายทางของเขา
แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา 8 พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมใน
เวลาวานนี้ และเวลาวัน นี้ และต่อๆไปเป็น นิ จ กาล 9 อย่า หลงไปตามคํา
สอนต่างๆที่ แปลกๆ เพราะว่า เป็นการดี อยู่ แล ้ วท ี่ จะให้ กําลัง ใจเข้ม แข็ง
ขึ้นด้วยพระคุณ ไม่ใช่ด้วยอาหารการกิน ซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์ แก่คนที่
หลงติดอยู่เลย
การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์

เรา มี แท่น บูชา แท่น หนึ่ ง และ คน ที่ ปรนนิ บัติ ใน พลับพลา นั ้น ไม่ มี
สิทธิ์ ที่ จะรับ ประทานของจากแท่น นั ้น ได้ 11 เพราะร่างของสัตว์ เหล่ านั ้
นที ่ มหา ปุโรหิต ได้ เอา เลือด เข้าไป ใน สถาน บริ สุทธิ ์ เพื่อ เป็น เครือ
่ ง บูชา
12
ไถ่บาปนั ้น ก็ ต้องเอาไปเผาเสีย นอกค่าย เหตุ ฉะนั ้น พระเยซู ก็ได้ ทรง
ทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน เพื่อทรงชําระประชาชน
ให้บริสุทธิด้
์ วยพระโลหิตของพระองค์เอง 13 เพราะฉะนั ้น ให้เราทัง้ หลาย
ออกไปหาพระองค์ ภายนอกค่ายนั ้น และยอมรับ คํา ดู หมิน
่ เหยียดหยาม
14
เพื่อพระองค์ เพราะว่าที่นี่ เราไม่มีเมืองที่ถาวร แต่ว่าเราแสวงหาเมือง
ที่จะมีในภายหน้า
10

คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผู้ปกครอง

15 เหตุฉะนั ้น ให้เราถวายคําสรรเสริญเป็ นเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าตลอด

ไปโดยทางพระองค์ นั ้น คือ ผลแห่ง ริม ฝีปากที่ ขอบพระคุณ พระนามของ

ฮีบรู 13:16

427

ฮีบรู 13:25

พระองค์ 16 แต่ อย่า ลื มท ี่ จะกระทํา การดี และที่ จะแบ่ง ปัน ข้าวของซึ่ งก
ัน และกัน เพราะเครือ
่ งบูชาอย่างนั ้น เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า 17 ท่าน
ทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง และยอมอยู่ ในโอวาทของคนเหล่านั ้ นที ่ ปกครองท่าน
ด้วยว่า ท่านเหล่า นั ้น คอยระวังด ู จิ ตวิญญาณของท่าน เหมือนกับ ผู้ ที่ จะ
ต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ทําการนี้ ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้า
ใจ เพราะที่ทําดังนั ้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
คําอําลา
18 จงอธิษฐานเพื่อ เรา เพราะเราแน่ ใจว่า เรามี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบ
ดี อยู่ แล้ว และ ปรารถนา ที่ จะ ปฏิ บั ติ อย่าง ซื่ อสัตย์ ใน ทุก อย่าง 19 และ
ข้าพเจ้า วิงวอนท่านมากยิง่ ให้ กระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ับ คืน
ไปอยู่ กั บท ่านโดยเร็ว 20 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่ง สันติ สุข ผู้ ทรงบันดาลให้
พระเยซู เจ้ าของเราเป็น ขึ้น มาจากความตาย คือ ผู้ทรงเป็น ผู้ เลี้ยงแกะที่
ยิง่ ใหญ่ โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น 21 ทรงกระทําให้ท่าน
ทัง้ หลายสมบู รณ ์ ในการดี ทุก อย่าง เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ ตามนํ้า พระทัย ของ
พระองค์ และทรงทํางานในท่านทัง้ หลายให้ เป็ นที ่ ชอบในสายพระเนตร
ของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี จงมี แด่ พระองค์ สืบๆไปเป็น
นิ ตย์ เอเมน 22 พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้เพียรฟังคําเตือน
สติ นี้ เพราะข้าพเจ้า ได้ เข ียนจดหมายมาถึง ท่านทัง้ หลายเพียงไม่ กี่ คํา
เท่านั ้น 23 ท่าน ทัง้ หลาย จง รู ้ ด้วย ว่า ทิ โม ธี น้อง ชาย ของ เรา ได้ รับ การ
ปล่อยเป็ นอ ิ สระแล้ว ถ้า เขามาถึง เร็ว ข้าพเจ้า ก็ จะมาพบท่านทัง้ หลาย
พร้อมกับ เขา 24 ขอฝากความคิดถึง มายัง ท่านเหล่านั ้ นที ่ ปกครองท่าน
และวิสุทธิชนทัง้ ปวง พวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมายัง
ท่านทัง้ หลาย 25 ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน [เข
ียนถึงชาวฮีบรู จากประเทศอิตาลี และส่งโดยทิโมธี�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หน ังสื อยาก อบ นี้ ได้ เข ีย นขึ้น ใน ปี ค�ศ� 45 ถึง คริสเตียน ชาว ยิ วท ี่
กระจัดกระจายไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ไม่ ได้ เป็น
น้ องชายของยอห์น (กจ 12:1-2) แต่ อาจจะเป็น “ยากอบน้ องชายของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � (กท 1:19) ซึ่ง ได้ พู ดถึง ยากอบในมัทธิว 13:55 พร
้ อมกับ โยเสส ซี โมน และยู ดาสหรือ ยู ดาซึ่ง เป็น ผู้ ที่ เข ียนหนั งสือ ยู ดาส
ยากอบเป็นผู้นําในการประชุมปรึกษาที่กรุงเยรู ซาเล็ม (กจ 15:2, 13-21)
ท่านได้รบ
ั เชื่อหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน (ยน 7:5)
หนังสือเล่มนส
ี้ อนถึงเรือ
่ งความเชื่อกับการประพฤติ ความบาปของลิน
้
และการรักษาให้หายจากโรคโดยการอธิษฐาน
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา
ยากอบ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า และของพระเยซู คริสต์ เจ้า คํานั บ พงศ์
พันธุ ์ สิ บ สอง ตระกูล ที่ กระจัดกระจาย อยู่ นั ้น 2 พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า เมื่อ
ท่านทัง้ หลายตกอยู่ ในการทดลองต่างๆก็ จงถือว่า เป็น เรือ
่ งน่า ยินดี ทัง้
3
สิน
เพราะท่านทัง้ หลายรู ว่
้ า การทดลองความเชื่อของท่านนั ้น ทําให้เก
้
ิดความเพียร 4 และจงให้ความเพียรนั ้นกระทําการจนสําเร็จ เพื่อท่านทัง้
หลายจะสมบู รณ ์ ครบถ้วนไม่ ขาดสิง่ ใดเลย 5 ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านขาดสติ
ปัญญา ก็ให้ผู้นั ้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้ ปวง
อย่างเหลือล้นและมิได้ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให้แก่ผูนั
้ ้น 6 แต่จง
ให้ผู้นั ้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าหวัน
่ ไหวเลย เพราะว่าผู้ที่หวัน
่ ไหวก็เป็น
7
เหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผู้นั ้นจงอย่าคิดว่าจะได้รบ
ั สิง่
ใดจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เลย 8 คนสองใจเป็น คนไม่ มัน
่ คงในบรรดาทาง
ทัง้ หลายที่ ตนประพฤติ นั ้น 9 ให้ พี่ น้ องที่ ต่ําต้อยชื่นชมยินดี ในการที่ ทรง
เชิดชู เขา 10 และคนมังม
่ ีก็จงชื่นชมยินดีเมื่อถูกทําให้ต่ําลง เพราะว่าเขา
จะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า 11 เพราะทั นที ที่ ตะวันขึ้นพร้อมด้วยความ
ร้อนอันแรงกล้า มันก็กระทําให้หญ้าเหีย
่ วแห้งไป และดอกหญ้าก็รว่ งลง
และความงามของมันสูญสิน
้ ไป คนมัง่ มีจะเสื่อมสูญไปตามทางทัง้ หลาย
ของเขาเช่นนั ้นด้วย 12 ความสุขย่อมมีแก่คนนั ้นทีสู
่ ้ทนการทดลอง เพราะ
เมื่อ ปรากฏว่า ผู้ นั้น ทนได้ แล้ว เขาจะได้ รบ
ั มงกุฎ แห่ง ชีวต
ิ ซึ่ง องค์ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
1

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา
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เมื่อ ผู้ ใดถู กล ่อ ลวงให้ หลง อย่า ให้ ผู้ นั ้น พูด ว่า “พระเจ้า ทรงล่อลวง
ข้าพเจ้าให้หลง� เพราะว่าความชัว่ จะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และ
พระองค์ เองก็ ไม่ ทรงล่อลวงผู้ ใดให้ หลงเลย 14 แต่ ว่า ทุก คนก็ ถู กล ่อ ลวง
เมื่อ ตัณหาของตนเองชักนํา ให้ กระทํา ผิด แล ้วตั วก ็ กระทํา ตาม 15 ครัน
้
ตัณหาเกิด ขึ้น แล้ว ก็ ทําให้ เก ิด บาป และเมื่อ บาปโตเต็ มท ี่ แล้ว ก็ นํา ไปสู่
ความตาย 16 พีน้
่ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่าหลงผิดเลย 17 ของประทานอัน
ดีทุกอย่าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่ง
ลงมาจากพระบิดาแห่ง บรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่ มี การแปรปรวน
หรือ ไม่ มี เงาอัน เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง 18 พระองค์ ได้ ทรงให้ เราทัง้
หลาย บังเกิด โดย พระ วจนะ แห่ง ความ จริง ตาม นํ้า พระทัย ของ พระองค์
เพื่อ เรา ทัง้ หลาย จะ ได้ เป็น อย่าง ผล แรก แห่ง สรรพ สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง
สร้างนั ้น 19 ดัง นั ้น พี่ น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงให้ ทุ กคนไวในการฟัง ช้า
ในการพูด ช้าในการโกรธ 20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทํา
ให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้า 21 เหตุฉะนั ้น จงถอดทิง้ การโสโครก
ทุก อย่าง และการชัว่ ร้ายอัน ดาษดื่น และจงน้ อมใจรับ พระวจนะที่ ทรง
ปลูก ฝัง ไว้แล ้ วน น
ั ้ ซึ่ง สามารถช่วยจิต วิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอด
ได้
13

จงเป็นทัง้ ผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ
แต่ ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนที่ ประพฤติ ตามพระวจนะนั ้น ไม่ใช่ เป็น
แต่ เพียงผู้ ฟัง เท่านั ้น ซึ่ง เป็นการล่อลวงตนเอง 23 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดฟัง
พระวจนะ และไม่ ได้ ประพฤติ ตาม ผู้ นั ้ นก ็ เป็น เหมือนคนที่ ดู หน ้า ของตัว
ในกระจกเงา 24 ด้วยว่า คนนั ้นแลดู ตัว เองแล้วไปเสีย แล ้ว ในทัน ใดนั ้ นก
็ ลืม ว่า ตัว เป็น อย่างไร 25 ฝ่ายผู้ ใดที่ พิจารณาดู ในพระราชบัญญั ติ แห่ ง
เสรีภาพอันดีเลิศ และดํารงอยูใ่ นพระราชบัญญัตินั ้น ผู้นั ้นไม่ได้เป็นผู้ฟัง
แล้ว หลงลืม แต่ เป็น ผู้ ประพฤติ ตามกิจการนั ้น คนนั ้น จะได้ ความสุข ใน
การของตน
22

ความเชื่อแท้
ถ้า ผู้ ใด ใน พวก ท่าน ดู เหมือน ว่า เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ และ มิ ได้
เหนี่ ยวรัง้ ลิน
้ ของตนไว้ แต่ ล่อลวงใจของตนเอง การเคร่งครัด ในความ
เชื่อ ของผู้ นั้ นก ็ ไร้ประโยชน์ 27 การเคร่งครัด ในความเชื่อ อย่า งบริสุทธิ ์
ไร้มลทิน ต่อ พระพักตร์พระเจ้า และพระบิ ดาน น
ั ้ คือ การเยีย
่ มเยียนเด็ก
กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่ายที่ มี ความทุกข์ รอ
้ น และการรักษาตัว ให้พ้น จาก
ราคีของโลก
26

2
ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง

ยากอบ 2:1

430

ยากอบ 2:19

1 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

การเชื่อในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้ทรงสง่าราศี นั ้น อย่าให้เป็นด้วยการเลือกหน้าคน 2 เพราะ
ว่า ถ้า มี คนหนึ่ ง สวมแหวนทองคํา และแต่ง ตัว ด้วยเครือ
่ งแต่ง กายอย่าง
ดี เข ้า มาในที่ ประชุม ของท่าน และมี คนจนคนหนึ่ ง แต่ง ตัว ด้วยเสื้อผ้า
ซอมซ่อ เข้า มาด้วย 3 และท่านสนใจคนที่ สวมใส่ เครือ
่ งแต่ง กายอย่างดี
และกล่าวแก่เขาว่า “เชิญท่านนั ่งที่นี่ ในที่อน
ั ดีเถิด� และท่านก็พูดกับคน
จนนั ้ นว ่า “แกจงยืน อยู่ ที่ นั่น � หรือ “จงนั ่ง แทบที่ รองเท้า ของเราเถิด�
4 พวกท่านเองมิ ได้ ลําเอียง และกลายเป็ น ผู้ วิน ิจฉั ย ด้วยใจชัว
่ หรือ 5 พี่
น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ ให้
เป็น คนมั ่งม ี ในความเชื่อ และให้ เป็น ทายาทแห่ งอาณาจั กร ซึ่ง พระองค์
ทรงสัญญาไว้แก่ผูที
้ ่รักพระองค์มิใช่หรือ 6 แต่ท่านทัง้ หลายได้ดูถูกคนจน
ไม่ใช่ คนมัง่ มี หรือ ที่ กดขี่ ท่านและลากตั วท ่านไปขึ้น ศาล 7 ไม่ใช่ เขาเหล่า
นั ้น หรือ ที่ สบประมาทพระนามอัน ประเสริฐ ซึ่ง ใช้ เรียกท่าน 8 ถ้า ท่านทัง้
หลายกระทํา ให้ สําเร็จ ตามพระราชบัญญั ติ แห่ งพระมหากษั ตริย์ ตามพ
ระคัมภีร ์ที่ วา่ ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเอง� แล้ว ท่านทัง้ หลายก็
ประพฤติดีอยู่ 9 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายเลือกหน้าคน ท่านก็กระทําบาป และ
ตามพระราชบัญญัติ ท่านก็ เป็นผู้ละเมิดแล้ว 10 เพราะว่าผู้ใดรักษาพระ
ราชบัญญัติ ได้ ทัง้ หมด แต่ ผิดอยู่ข้อเดียว ผู้นั ้ นก็เป็นผู้ผิดพระราชบัญญั
ติ ทัง้ หมด 11 ด้วยว่า พระองค์ ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา�
ก็ได้ ตรัส ไว้ ด้วย ว่า ‘อย่า ฆ่า คน� แม้ ท่าน ไม่ ได้ ล่วง ประเวณี ผัว เมีย เขา
แต่ ได้ ฆ่า คน ท่านก็ เป็น ผู้ ละเมิด พระราชบัญญั ติ 12 ท่านทัง้ หลายจงพูด
และจงกระทําเช่นผู้ที่จะได้รบ
ั การพิพากษาด้วยพระราชบัญญัติแห่งเสรี
ภาพ 13 เพราะว่าผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาย่อมจะได้รบ
ั การพิพากษาโดย
ปราศจากความเมตตา แต่ ความเมตตาย่อมก่อ ให้ เก ิด ความชื่นชมยินดี
มากกว่าการพิพากษา
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
14 พี่ น้ องของข้าพเจ้า

แม้ ผู้ ใดจะว่า ตนมี ความเชื่อ แต่ ไม่มี การกระทํา
จะได้ ประโยชน์ อะไร ความเชื่อ จะช่วยผู้ นั้น ให้ รอดได้ หรือ 15 ถ้า พี่ น้อง
ชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจําวัน 16 และมีคน
ใดในพวกท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญ ไปเป็นสุข เถิด ขอให้ อบอุน
่ และอิม
่
เถิด� และไม่ ได้ ให้สิ ่ง ซึ่ง จําเป็น ต่อ ร่างกายแก่ เขา จะเป็น ประโยชน์ อะไร
เล่า 17 ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา ก็ตายโดยลําพัง
แล้ว 18 แต่ คงมี ผู้ ค้านว่า “ท่านมี ความเชื่อ และข้าพเจ้า มี การกระทํา �
จงแสดงความเชื่อ ของท่านที่ ปราศจากการกระทําให้ ข้าพเจ้า เห็น และ
ข้าพเจ้า จะแสดงให้ ท่านเห็น ความเชื่อ ของข้าพเจ้า โดยการกระทํา ของ
ข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว นั ่นกดี
็ อยูแล้
่ ว แม้พวกปิศาจก็
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เชื่อเช่นกัน และกลัวจนตัวสัน
่ 20 โอ คนไร้ค่า ท่านอยากจะรูหรื
้ อว่า ความ
เชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว

ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ
เมื่ ออ ับ ราฮัม บิดาของเราได้ ถวายอิส อั คบ ุตรชายของท่านบนแท่
นบู ชา จึง ได้ ความชอบธรรมโดยการกระทํา ไม่ ใช่ หรือ 22 ท่านทัง้ หลาย
คงเห็น แล้ วว ่า ความเชื่อ ได้ กระทํากิ จร ่ว มกับ การกระทํา ของท่าน และ
ความเชื่อก็สมบูรณ์ ได้โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีรก็
์ สําเร็จที่ว่า ‘อับ
ราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน
� และท่านได้ ชื่อ ว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้ หลายก็ เห ็น แล้
วว ่า ผู้ ใดจะเป็น คนชอบธรรมได้ ก็ เนื่ องด้วยการกระทํา และมิ ใช่ ด้วย
ความเชื่อ เพียงอย่างเดียว 25 เช่น เดียวกัน ราหับ หญิง แพศยาก็ ได้ ความ
ชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระทํา ด้วยมิ ใช่ หรือ เมื่อ นางได้ รบ
ั รองผู้ ส่ง ข่าว
26
เหล่านั ้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ
นั ้นตายแล้วฉั นใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้วฉั นนั ้นเช่น
เดียวกัน
21

3

ความชัว่ ร้ายของลิน
้
พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า อย่า เป็น อาจารย์ กัน มากมายหลายคน
นั กเลย เพราะท่านก็รู ว่
้ าเราทัง้ หลายจะได้รบ
ั การพิพากษาที่เข้มงวดกว่า
ผู้อื่น 2 เพราะเราทุกคนทําผิดพลาดกันไปหลายๆอย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทําผิด
ทางวาจา ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คนดี รอบคอบแล้ว และสามารถบัง คั บท ัง้ ตัว ไว้ได้
ด้วย 3 ดู เถิด เราเอาเหล็ กบ ัง เหียนใส่ ปากม้า เพื่อ ให้ มัน เชื่อ ฟัง เรา เราก็
บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทัง้ ตัว 4 จงดูเรือด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่
และถูกลมแรงพัดแล่นไป เรือก็ยงั หันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนาย
ท้ายที่จะให้ไปทางไหน 5 เช่นนั ้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูด
โอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดู เถิด ไฟนิ ด เดียวอาจเผาไหม้ มากเท่าใด 6 และ
ลิน
้ นั ้ นก ็ เป็น ไฟ เป็น โลกแห่ง การชัว่ ช้า ซึ่ง ตัง้ อยู่ในบรรดาอวัยวะของเรา
เป็น เหตุ ให้ทัง้ กายเป็น มลทิน ไป ทําให้วิถี แห่งธรรมชาติ เผาไหม้ และมัน
เองก็ติดไฟจากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิ ด ทัง้ นก งู และสัตว์ใน
ทะเลก็ เลี้ยงให้เชื่องได้ และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้ว 8 แต่ลิน
้ นั ้นไม่มี
มนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ ลิน
้ เป็นสิง่ ชัว่ ซึ่งยับยัง้ ไม่ได้ และเต็มไป
ด้วยพิษร้ายถึงตาย 9 เราทัง้ หลายสรรเสริญพระเจ้าคือ พระบิดาด้วยลิน
้
นั ้น และด้วยลิน
้ นั ้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของ
พระเจ้า 10 คํา สรรเสริญ และคํา แช่ งด ่า ก็ ออกมาจากปากอัน เดียวกัน พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั ้นเลย 11 บ่อนํ้าพุจะมีน้ําจืด
และนํ้า กร่อยพุ่ง ออกมาจากช่องเดียวกัน ได้ หรือ 12 พี่ น้ องทัง้ หลายของ
1
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ข้าพเจ้า ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือ หรือเถาองุน
่ จะออก
ผลเป็นมะเดื่อได้ หรือ เช่นเดียวกันไม่ มี บ่อนํ้าพุ ใดจะให้ทัง้ นํ้าเค็มและนํ้า
จืดได้ 13 ในพวกท่าน ผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู ้ ก็ให้ผู้นั ้น
แสดงการประพฤติ ของตนด้วยกริยาอัน ดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วย
ปัญญา 14 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกัน
ในใจของท่าน อย่าอวดเลยและอย่าพูดมส
ุ าต่อความจริง 15 ปัญญาเช่นนี้
ไม่ได้มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาอย่างโลก และเป็นเดียรัจฉานตัณหา
และเป็นเช่นปิศาจ 16 เพราะว่าที่ ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน ที่
นั ่ นก ็ วุน
่ วายและมี การกระทํา ชัว่ ช้า เลวทรามทุก อย่าง 17 แต่ ปัญญาจาก
เบื้องบนนั ้นบริสุทธิเ์ ป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและ
ว่าง่าย เปี่ ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความลําเอียง ไม่หน้าซื่อ
ใจคด 18 และผลแห่งความชอบธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคนเหล่านั ้
นที่ก่อให้เกิดสันติสุข

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก
อะไรเป็น สาเหตุ ของสงครามและการทะเลาะวิ วาทก ัน ในพวกท่าน
มิใช่ราคะตัณหาของท่านหรือที่ต่อสู้กันในอวัยวะของท่าน 2 ท่านทัง้ หลาย
อยากได้ แต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ฆ่า กัน ท่านโลภแต่ ไม่ ได้ ท่านก็ ทะเลาะและทํา
สงครามกัน ที่ ท่านไม่ มี เพราะท่านไม่ ได้ ขอ 3 ท่านขอและไม่ ได้ รบ
ั เพราะ
ท่านขอผิด หวัง ได้ ไปเพื่อ สนองราคะตัณหาของท่าน 4 ท่านทัง้ หลายผู้
ล่วงประเวณี ชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รูหรื
้ อว่า การเป็นมิตรกับโลกนั ้นคือการ
เป็น ศั ตรู กับ พระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดใคร่เป็ นม ิต รกับ โลก ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู
ของพระเจ้า 5 ท่านคิดว่าพระคัมภีรกล
์ ่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์ หรือที่ว่า
‘พระวิญญาณที่สถิตอยูใ่ นเราทัง้ หลายมีความรูสึ
้ กหึงหวง� 6 แต่พระองค์
ได้ทรงประทานพระคุณเพิม
่ ขึ้นอีก เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า ‘พระเจ้า
ทรงต่อสู้ผูที
้ ่หยิง่ จองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนทีใ่ จถ่อม� 7 เหตุ
ฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง ยอม น้ อม กาย ต่อ พระเจ้า จง ต่อสู้ กับ พญา มาร
และมัน จะหนี ไปจากท่าน 8 จงเข้า ใกล้ พระเจ้า และพระองค์ จะสถิต อยู่
ใกล้ ท่าน คนบาปทัง้ หลายเอ๋ย จงชําระมือ ให้ สะอาด และคนสองใจเอ๋ย
จงชําระใจของตนให้ บริสุทธิ์ 9 จงเป็น ทุกข์ โศกเศร้า และครํา่ ครวญ จง
ให้การหัวเราะของตนกลับ กลายเป็นการครํา่ ครวญ และความปี ติ ยินดี
ของตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด 10 ท่านทัง้ หลายจงถ่อมตัวในสาย
พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
1

อย่าตัดสินพีน
่ ้ องของตน
พี่ น้ องทัง้ หลาย อย่า ใส่ รา้ ยซึ่ งก ัน และกัน ผู้ ใดที่ พู ดใส่ รา้ ยพี่ น้อง
และ ตัดสิน พี่ น้ อง ของ ตน ผู้ นั ้ นก ็ กล ่าว ร้าย ต่อ พระ ราช บัญญั ติ และ
11

ยากอบ 4:12
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ตัดสิน พระราชบัญญั ติ แต่ ถ้า ท่านตัดสิน พระราชบัญญั ติ ท่านก็ ไม่ใช่ ผู้
ที่ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ แต่ เป็น ผู้ ตัดสิน 12 มี ผู้ ทรงตัง้ พระราช
บัญญัติแต่เพียงองค์เดียว คือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดได้ และ
ทรงสามารถทําลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น
อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้
ดู เถิด ท่านที่ พูด ว่า “วัน นี้ หรือ พรุ ง่ นี้ เราจะเข้าไปในเมืองนั ้น เมือง
นี้ และจะอยู่ ที่ นั ่น ปี หนึ่ ง และจะค้าขายได้ กําไร � 14 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลาย
ไม่รู ว่
้ าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ ง่ นี้ ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่า ก็เป็น
เหมือนหมอกที่ปรากฏอยูแต่
่ ประเดย
ี ๋ วหนึ่ งแล้วกห
็ ายไป 15 ท่านทัง้ หลาย
ควรจะพูด ว่า “ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด เราจะมี ชี วิ ตอยู่ และจะ
กระทํา สิง่ นี้ หรือ สิง่ นั ้น� 16 แต่ เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายยินดี ในการโอ้อวด
ของตน ความยินดี อย่างนี้ เป็นความชัวท
ั ้ สิน
้ ก
่ ง
้ 17 เหตุ ฉะนั ้น คนใดที่ รู จั
กระทําการดี และไม่ได้กระทํา บาปจึงมีแก่คนนั ้น
13

5

ตักเตือนคนมังม
่ ี
ดู เถิด ท่านผู้ มัง่ มี จงร้องไห้ โอดครวญเพราะความวิบั ติ ซึ่ง จะเกิด ขึ้
นก ั บท ่าน 2 ทรัพย์สมบัติ ของท่านก็ ผุ พัง ไป และมอดก็กั ดก ิน เสื้อผ้า ของ
ท่าน 3 ทองและเงิน ของท่านก็ เก ิด สนิ ม และสนิ มน ัน
้ จะเป็น พยานหลัก
ฐานต่อท่าน และจะกินเนื้ อท่านดุจไฟ ท่านได้ส่ําสมสมบัติไว้แล้วสําหรับ
วัน สุดท้าย 4 ดู เถิด ค่า จ้างของคนงานที่ ได้ เก ี่ยวข้าวในนาของท่าน ซึ่ง
ท่านได้ ฉ้อโกงไว้นั ้น ก็ รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้องของคนที่ เก ี่ยวข้าวนั ้น ได้
ทราบถึง พระกรรณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธาแล้ว 5 ท่านมี ชี
วิตอยู่ ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน ท่านได้ บํารุ ง เลี้ยงจิตใจของ
ท่านเหมือนอย่างในวันประหาร 6 ท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบ
ธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
1

จงคอยท่าการเสด็จกลับมา

7 เหตุฉะนั ้นพีน
่ ้ องทัง้ หลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จ

มา ดู เถิด ชาวนารอคอยผลอัน ลํ้าค่า ที่ จะได้ จากแผ่น ดิน และเพียรคอย
จนกระทั ่ งม ี ฝนต้น ฤดู และฝนปลายฤดู 8 ท่านทัง้ หลายก็ จงอดทนเช่น
นั ้นเหมือนกัน จงตัง้ อกตัง้ ใจให้ดี ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า ก็ จวนจะถึง อยู่ แล้ว 9 พี่ น้ องทัง้ หลาย จงอย่า ขุ่น เคืองใจต่ อก ัน เกรง
ว่าท่านจะถูกพิพากษา ดู เถิด องค์ พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่หน้า
ประตูแล้ว 10 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์
และการอดทนของพวกศาสดาพยากรณ์ ผู้ได้ กล่าวในพระนามขององค์
พระผู้ เป็น เจ้า 11 ดู เถิด เราถือว่า ผู้ ที่ อดทนก็ เป็นสุข ท่านได้ยน
ิ เกี่ยวกับ
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ความอดทนของโยบ และได้เห็นทีส
่ ุดปลายแห่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้านั ้นทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและความกรุ ณาปรานี
สักเท่าใด
การอธิษฐานเพื่อคนป่วย

12 พี่น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า

ที่ สําคัญเหนื อสิ่งอ่น
ื ใดทัง้ หมดก็คือ จง
อย่า ปฏิ ญาณ ไม่ ว่า จะโดยอ้างฟ้า สวรรค์ หรือ แผ่น ดิน โลก และไม่ วา่ จะ
โดยคํา ปฏิญาณอื่น ใดก็ ตาม แต่ ที่ ควรว่า ใช่ ก็ จงว่า ใช่ ที่ ควรว่า ไม่ ก็ จงว่า
ไม่ เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษ 13 มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้
ผู้นั ้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดี หรือ จงให้ผู้นั ้ นร้องเพลงสรรเสริญ 14 มี
ผู้ ใดในพวกท่านเจ็บ ป่วยหรือ จงให้ ผู้ นั ้น เชิญ บรรดาผู้ ปกครองของคริ
สตจักรมา และให้ท่านเหล่า นั ้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิม เขาด้วยนํ้ามัน
ในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 15 และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะ
ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวต
ิ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค
และถ้า เขาได้ กระทํา บาป ก็ จะทรงโปรดอภัย ให้ แก่ เขา 16 ท่านทัง้ หลาย
จงสารภาพความผิดต่ อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ หายโรค คํา อธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริง เอา
จัง ของผู้ ชอบธรรมนั ้ นม ี พล ัง มากทําให้ เกิด ผล 17 ท่านเอลี ยาห์ ก็ เป็น
มนุษย์ ที่ มี สภาพอารมณ์ เช่น เดียวกับ เราทัง้ หลาย และท่านได้ อธิษฐาน
อย่างจริงจัง เพื่อ ไม่ ให้ ฝนตก และฝนก็ ไม่ ตกต้องแผ่น ดิน เป็น เวลาถึง
สามปี กับหกเดือน 18 และท่านได้ อธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง และฟ้าสวรรค์ ได้
ประทานฝนให้ และแผ่นดินจึงได้ งอกพืชผลต่างๆ 19 พี่น้ องทัง้ หลาย ถ้า
คนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง และผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับ
ใจเสียใหม่ได้ 20 จงให้ผู้นั ้ นรู้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคนนั ้นให้พ้นจากทาง
ผิด ของเขา ก็ได้ ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง ให้ รอดพ้น จากความตาย และได้ ปกปิด กา
รบาปเป็นอันมากไว้

1 เปโตร 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในระหว่างปี ค�ศ� 60 และ 70 จากกรุ ง
บาบิโลน เปโตรเป็น “อัครสาวกไปหาพวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต� (กท 2:7-8)
เหมือนอย่างเปาโลเป็ นอัครสาวกสําหรับพวกต่างชาติ เปาโลไปประกาศ
ต่อ พวกต่างชาติ ซ่ึง อยู่ในประเทศกรีซ และกรุ ง โรม แต่ เปโตรไปประกาศ
ที่กรุ งบาบิโลน แล้วได้เขียนจดหมายสองฉบับนี้ จากที่นั ่น (5:13) กรุ งบา
บิโลนในที่ นี้ ไม่ได้ หมายถึงกรุ งโรม ชื่อของกรุ งบาบิโลนนี้ ได้ อยู่ในทัง้ พระ
คัมภีร เ์ ดิม และพระคัมภีร ใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ ได้ หมายถึง กรุ ง
โรมจนกระทัง่ ยอห์น ได้ ใช้ เป็น คํา เปรียบเทียบในหนั งสือ วิวรณ์ ซ่ึง ได้ เข ีย
นขึ้นอีก 30 ปี ต่อมา ไม่มีข้อพระคัมภีรบ
์ อกว่าเปโตรเคยไปที่ กรุ งโรมแต่
มี หลายข้อ ที่ แสดงว่า เขาไม่ เคยอยู่ ที่ นั่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่ ได้ พู ด
ถึงเปโตร แต่ได้พูดถึงอีกหลายๆคนซึ่งอยู่ที่กรุ งโรม และเปโตรไม่ได้อยู่ที่
กรุงโรมในตอนที่เปาโลถึงที่นั ่น (กจ 28:16-24) ไม่มจดหมายฉบั
ี
บใดของ
เปาโลที่ เข ีย นขึ้ นขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ ที่ กรุ งโรมที่ พู ดหรือ แสดงว่า เปโต
รเคยอยู่ในกรุ งโรม ใน 2 ทิ โมธี 4:11 เปาโลเขียนว่า “ลูกาคนเดียวเท่านั ้
นที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า�

อัน ดรู ว ์ ซึ่ง เป็น น้ อง ชาย ของ เป โตร ได้ นํา เป โตร ไป ถึง พระ เยซู (ยน
1:41-42) เปโตรเป็นชาวประมงซึ่งอยู่ที่แคว้นกาลิลีในตอนที่ท่านรับเชื่อ
และท่านกลายเป็น คนแรกในพวกอัครสาวก 12 คน พระเยซู ทรงตัง้ คริ
สตจักรไว้บนความเชื่อของเปโตร ซึ่งความเชื่อนี้ เป็น “ศิลา� ที่มัน
่ คง และ
ไม่ได้ตัง้ คริสตจักรไว้บนเปโตร ซึ่งชื่อเปโตรหมายความว่า “หินเล็กๆ� ที่
ไม่มัน
่ คง (1 คร 3:11)
เป้ าหมายของจดหมายฉบั บน ี้ คือ แสดงว่า ความหวัง ของคริสเตียน
เป็นความหวังอันมีชีวิตแห่งมรดกซึ่งไม่รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและ
ไม่ ร่วงโรย จดหมายฉบั บน ี้ มี คํา สัง่ และคํา แนะนํา หลายอย่างที่ จะช่วย
คริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ น
ั ่ คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
เปโตร อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เรียน พวกที่ กระจัดกระจายไป
อยู่ ในแคว้น ปอนทัส แคว ้ นกาลาเทีย แคว ้นคัป ปาโดเซีย แคว ้น เอเชีย
และแคว้นบิธเี นี ย 2 ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วง
รู ้ไว้ ก่อน โดยพระวิญญาณได้ ทรงชําระ ให้ บังเกิด ความนบนอบเชื่อ ฟัง
และให้ รบ
ั การประพรมด้วยพระโลหิต ของพระเยซู คริสต์ ขอให้ พระคุณ
และสันติ สุ ขบ ัง เกิด ทวีคู ณแก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงถวายสรรเสริญ แด่
1

1 เปโตร 1:4
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พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ได้ ทรง
พระมหากรุ ณาแก่ เรา ทรงโปรดให้ เราบังเกิด ใหม่ เข้า สู่ ความหวัง ใจอั
นมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จากความตายของพระเยซู คริสต์ 4 และ
เพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย ซึ่งได้
รักษาไว้ในสวรรค์ เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 5 ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ฤทธิเดชของพระเจ้
า ได้
์
ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อ ให้ถึง ความรอด ซึ่ง พร้อมแล้ วท ี่ จะปรากฏ
ในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดนั ้น ท่านทัง้ หลายชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่
ถึง แม้ ว่า เดีย
๋ วนี้ จํา เป็ นที ่ ท่านจะต้องเป็น ทุกข์ ใจชัว่ ขณะหนึ่ ง ด้วยการ
ถูก ทดลองต่างๆ 7 เพื่อ การลองดู ความเชื่อ ของท่าน อัน ประเสริฐ ยิง่ กว่า
ทองคํา ซึ่ง พินาศไปได้ ถึง แม้ ว่า ความเชื่อ นั ้น ถูก ลองด้วยไฟ จะได้ เป็น
เหตุ ให้ เก ิด ความสรรเสริญ เก ิด เกียรติ และสง่า ราศี ในเวลาที่ พระเยซู
คริสต์จะเสด็จมาปรากฏ 8 พระองค์ผูที
้ ่ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่าน
ยัง รัก พระองค์ อยู่ แม้ว ่า ขณะนี้ ท่านไม่ เห ็ นพระองค์ แต่ ท่านยัง เชื่อ และ
ชื่นชม ด้วยความปี ติ ยินดี เป็น ล้นพ้น เหลือ ที่ จะกล่าวได้ และเต็ม เปี่ ยม
ด้วยสง่าราศี 9 แล้วจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายจึงได้รบ
ั ความรอดเป็น
ผลสุดท้ายแห่งความเชื่อ
ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระคริสต์ในอดีต
และได้
11
พยากรณ์ ถึง พระคุณ ซึ่ง จะ บังเกิด แก่ ท่าน ทัง้ หลาย
เขา ได้ สืบค้น หา
สิง่ ใดหรือ ลักษณะแห่ง เวลาซึ่ง พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ ทรงสถิต
อยู่ ในตัว เขา ได้ ทรงบ่ง ไว้ เมื่อ พระวิญญาณนั ้น ได้ พยากรณ์ ล่วงหน้า ถึง
ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และถึง สง่า ราศี ที่ จะมาภายหลัง 12 ก็
ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่านั ้นทราบว่า ที่เขาเหล่านั ้นได้
ปรนนิ บัติ ในเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น ไม่ใช่ สําหรับ เขาเอง แต่ สําหรับ เราทัง้
หลาย บัดนี้ คนเหล่านั ้ นที ่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ ท่านทัง้ หลาย ก็ได้ กล
่าวสิง่ เหล่านั ้นแก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงโปรดประทาน
จากสวรรค์ เป็นสิง่ ซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู
10 พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ได้ อุตส่าห์สืบค้น หาในความรอดนั ้น

คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์
ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดี และ
จงข่ม ใจ ตัง้ ความหวัง ให้ เต็ม เปี่ ยมในพระคุณ ซึ่ง จะทรงโปรดประทาน
แก่ ท่านเมื่อ พระเยซู คริสต์ จะทรงสําแดงพระองค์ 14 ดุ จด ัง เป็น บุตรที่
เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่ เกิดจากความโง่เขลา
ของท่านในกาลก่อน 15 แต่ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายนั ้น บริ
สุทธิ ์ ฉั นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริสุทธิ ์ ในบรรดาการประพฤติ ทุ กอ
ย่างด้วยฉั น นั ้น 16 ดัง ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริ
13 เหตุ ฉะนั ้น
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สุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ�
์ 17 และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดา ผู้
ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย
จงประพฤติ ตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลาที่ ท่านอยู่ ในโลกนี้ 18 ท่าน
รู ว่
้ า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติ อน
ั หาสาระมิ
ได้ ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั เป็น ประเพณี ต่อ จากบรรพบุรุษ ของท่าน มิได้ ไถ่ ไว้ ด้วย
สิง่ ที่ เสื่อมสลายได้ เช่น เงิน และทอง 19 แต่ ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิ ตอ ั นม ี
ราคามากของพระคริสต์ ดัง เลือดลูก แกะที่ ปราศจากตําหนิ หรือ จุด ด่าง
พร้อย 20 แท้ จร ิง พระเจ้า ได้ ทรงดําริพระคริสต์ นั้น ไว้ ก่อนทรงสร้างโลก
แต่ ทรงให้พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่านทัง้ หลาย
21 เพราะพระคริสต์ ท่านจึงเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ฟื้ น
จากความตาย และทรงประทานสง่า ราศี แก่ พระองค์ เพื่อ ให้ ความเชื่อ
และความหวัง ใจของท่านดํารงอยู่ ในพระเจ้า 22 ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ชาํ ระ
จิตใจของท่านให้บริสุทธิแล้
์ ว ด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ
จนมี ใจรัก พวกพี่ น้องอย่างจริงใจ ท่านทัง้ หลายจงรักก ัน ให้ มากด้วยนํ้า
ใสใจจริง 23 ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายได้ บังเกิด ใหม่ ไม่ใช่ จากพืช ที่ จะเปื่ อย
เน่า เสีย แต่ จากพืช อัน ไม่ รู ้เปื่ อยเน่า คื อด ้วยพระวจนะของพระเจ้า อัน
ทรงชีวต
ิ และดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 24 เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อหนั งกเ็ ป็นเสมือน
ต้น หญ้า และบรรดาสง่าราศี ของมนุษย์ก็ เป็น เสมือนดอกหญ้า ต้น หญ้า
เหีย
่ วแห้งไป และดอกก็รว่ งโรยไป 25 แต่พระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ยัง่ ยืนอยูเป็
่ นนิ ตย์� พระวจนะนั ้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทัง้
หลายทราบแล้ว
1 เหตุ ฉะนั ้น

2

ท่านทัง้ หลายจงละการปองร้ายทัง้ ปวง บรรดาการอุ บาย
การหน้าซื่อใจคด ความริษยา และคําพูดส่อเสียดทัง้ หลาย 2 เช่นเดียวกับ
ทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทําให้
ท่านทัง้ หลายเติบโตขึ้น 3 หากว่า ท่านได้ ชิมด ู รู แล
้ ้ วว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ประกอบด้วยพระกรุ ณา 4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอันมีชีวิตอ
ยู่ ซึ่งมนุษย์ได้ ปฏิเสธไม่ ยอมรับแล้ว แต่ ว่าพระเจ้าทรงเลือกไว้ และทรง
ค่าอันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ

5 และท่านทัง
้ หลายก็ เสมือนศิลาที่ มี ชว
ิ
ี ต

ที่ กําลั งก ่อ ขึ้น เป็น พระนิ เวศ
ฝ่ายวิญญาณ เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ
ที่ ชอบพระทัย ของพระเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ 6 เพราะมี คํา เขียนไว้
ในพระคัมภีร ด้
์ วยว่า ‘ดู เถิด เราวางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ลงในศิ โยน เป็น ศิ ลาม
ุม เอกที่ ทรงเลือกแล้ว และเป็น ศิลาที่ มี ค่า อัน ประเสริฐ และผู้ ใดที่ เชื่อ
ในพระองค์ นั้ นก ็ จะไม่ ได้ รับ ความอับอาย� 7 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ ทรงมี
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ค่า อัน ประเสริฐ สํา หรับท ่า นทัง้ หลายที่ เชื่อ แต่ สําหรับ คนทัง้ หลายที่ ไม่
เชื่อ ฟัง นั ้น ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอก
แล้ว� 8 และ ‘เป็นศิลาที่ทําให้สะดุด และเป็ นก้อนหินที่ทําให้ขัดเคืองใจ�
ที่ เขาสะดุดนั ้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่ เขาถูกกําหนดไว้เช่น
นั ้นด้วย 9 แต่ ท่านทัง้ หลายเป็นชาติ ที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวก
ปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ
เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้สําแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่าน
ทัง้ หลายให้ ออกมาจากความมืด เข ้า ไปสู่ ความสว่างอัน มหัศจรรย์ ของ
พระองค์ 10 เมื่ อก ่อ นท่า นทัง้ หลายหาเป็น ชนชาติ ไม่ แต่ บัดนี้ ท่านเป็น
ชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทัง้ หลายหาได้รบ
ั พระกรุ ณาไม่ แต่
11
บัดนี้ ท่านได้รบ
ั พระกรุ ณาแล้ว พวกที่รัก ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทัง้ หลาย
เหมือนท่านเป็น คนต่างด้าวและเป็น ผู้ สัญจร ให้ ท่านละเว้น จากตัณหา
ของ เนื้ อ หนั ง ซึ่ง ทําศึ กก ับ จิต วิญญาณ 12 จง ให้การ ประพฤติ ของ ท่าน
ทัง้ หลายเป็ นที ่ น่าน ับ ถือ ท่ามกลางคนต่างชาติ นั ้น เพื่อ ว่า ในข้อ ที่ เขาติ
เตียนท่านว่า เป็น คนทํา ชั ่วน ัน
้ เมื่อ เขาเห็น การดี ของท่านแล้ว เขาจะได้
สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยีย
่ มเยียนเขา
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
ท่าน ทัง้ หลาย จง ยอม ฟัง การ บังคับ บัญชา ที่ มนุษย์ ตัง้ ไว้ ทุก อย่าง
เพราะเห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ว่า ผู้ นั้น เป็นกษั ตริ ย์ ผู้ มี อํานาจยิง่
14 หรือจะเป็ นเจ้าเมืองผู้ที่ ได้ รับคําสัง
่ จากกษั ตริย์นั ้น ให้ลงโทษผู้กระทํา
15
ชัว่ และยกย่องคนที่ ประพฤติ ดี เพราะเป็น พระประสงค์ ของพระเจ้า
ที่ จะ ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ระงับ ความ โง่ ของ คน โฉด เขลา ให้ สงบ ด้วย การ
ประพฤติ ดี 16 จงเป็น เหมือนคนที่ มี เสรีภาพ แต่ ท่านอย่า ใช้ เสรีภาพนั ้น
ให้เป็ นที ่ปกปิดความชัว่ ไว้ แต่ จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให้
เกียรติ แก่ ทุก คน จงรัก บรรดาพี่ น้ อง จงยําเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติ
แด่ กษั ตริย์ 18 ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้ จงเชื่อ ฟัง นายของท่านด้วย
ความยําเกรงทุก อย่าง ไม่ใช่ เฉพาะนายที่ เป็น คนใจดี และสุภาพเท่านั ้น
แต่ ทัง้ นาย ที่ ร้าย ด้วย 19 เพราะ ว่า ถ้า ผู้ ใด เพราะ เห็น แก่ ใจ วินิจฉั ย ผิด
ชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อความทุกข์โศกเศร้าอย่างอยุติธรรม นี่
แหละเป็นความชอบ 20 ด้วยว่าถ้าท่านทําการชัว่ แล้วถูกเฆี่ยนเพราะการ
ชั ่ วน น
ั ้ แม้ ท่านทนถูก เฆี่ยนด้วยอดกลัน
้ ใจ จะเป็ นที ่ สรรเสริญ อะไรแก่
ท่าน แต่ ว่า ถ้า ท่านทัง้ หลายกระทํา การดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอด
กลัน
้ ใจเพราะการดี นั ้น เช่น นี้ แหละเป็นการชอบพระทัย พระเจ้า 21 ด้วย
ว่าท่านทัง้ หลายถูกทรงเรียกไว้สําหรับเหตุการณ์ นั ้น เพราะว่าพระคริสต์
ได้ ทรงรับ ทนทุกข์ ทรมานเพื่อ เราทัง้ หลาย ให้ เป็น แบบอย่างแก่ เรา เพื่อ
ท่าน จะ ได้ ตาม รอย พระบาท ของ พระองค์ 22 พระองค์ ไม่ ได้ ทรง กระทํา
13
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บาป เลย และ ไม่ ได้ พบ อุบาย ใน พระโอษฐ์ ของ พระองค์ เลย 23 เมื่อ เขา
กล่าวคํา หยาบคายต่อ พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา
หยาบคายเลย เมื่อ พระองค์ ทรงทนทุกข์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมาดร้าย แต่
ทรงมอบเรือ
่ งของพระองค์ ไว้แก่ พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม
24 พระองค์ เองได้ ทรงรับ แบกบาปของเราไว้ ในพระกายของพระองค์ ที่
ต้นไม้ นั ้น เพื่อ ว่าเราทัง้ หลายซึ่ง ตายจากบาปแล้ว จะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตาม
ความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจึง ได้ รบ
ั การ
รักษาให้ หาย 25 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายเป็น เหมือนแกะที่ พล ัด ฝูง ไป แต่
บัดนี้ ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยง และศิษยาภิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่าน
ทัง้ หลายแล้ว

3

การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา
จงเชื่อฟังสามีของท่าน เพื่อ
ว่า แม้ สามี บางคนจะไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ แต่ ความประพฤติ ของภรรยา
ก็ อาจจะจูงใจเขาได้ ด้วยโดยไม่ ต้องใช้ พระวจนะนั ้น 2 คือ เมื่อ เขาเห็น
การประพฤติอน
ั บริสุทธิข
์ องท่านทัง้ หลาย ผูเป็
้ นภรรยาประกอบกับความ
3
ยําเกรง การประดับ กายของท่านนั ้น อย่า ให้ เป็นการประดับ ภายนอก
คือการถักผม ประดับด้วยเครือ
่ งทองคํา และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม 4 แต่
จงให้ เป็น อย่างคนที่ ซ่อนไว้ในจิตใจ ด้วยสิง่ ที่ ไม่รู ้เสื่อมสลาย คือ เครือ
่ ง
ประดับ แห่ง จิตใจที่ ออ
่ นสุภาพและสงบเสงี่ ยม ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ มี ค่า มากใน
สาย พระเนตร พระเจ้า 5 บรรดา สตรี บริสุทธิ์ ใน ครัง้ โบ ราณ นั ้น เช่ นก ัน
ผู้ ซึ่ง วางใจในพระเจ้า ก็ได้ ประดับ กายเช่ นก ัน และเชื่อ ฟัง สามี ของตน
6 เช่น นางซาราห์ เชื่อ ฟั งอ ับ ราฮัม และเรียกท่านว่า นาย ถ้า ท่านทัง
้ หลาย
ประพฤติ ดี และไม่ มี ความหวาดกลัว ด้วยตกตะลึง สิง่ ใด ท่านก็ เป็น ลูก
หลานของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่ เป็น สามี ก็ เหมือน กัน จงอยู่ กิ นก
ับ ภรรยาโดยใช้ ความรู ้ จงให้ เกียรติ แก่ ภรรยาเหมือนหนึ่ ง เป็น ภาชนะที่
อ่อนแอกว่า และเหมือนเป็นคู่ รบ
ั มรดกพระคุณแห่งชีวตด
ิ ้วยกัน เพื่อจะ
ได้ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน
1 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน

จงใฝ่ใจประพฤติการดี
ในที่สุด นี้ ท่านทัง้ หลายจงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน เห ็ นอกเห็นใจกัน
รักก ัน ฉั น พี่ น้ อง มี จิ ตใจอ่อนโยน มี ใจสุ ภาพ 9 อย่า ทําการร้ายตอบแทน
การร้าย อย่า ด่า ตอบการด่า แต่ ตรงกัน ข้ามจงอวยพรแก่ เขา โดยรู ้อยู่
ว่า พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านกระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ท่านจะได้ รบ
ั พระพรเป็น
มรดก 10 เพราะว่า ‘ผู้ ที่ จะรัก ชีวต
ิ และปรารถนาที่ จะเห็ นว ันดี ก็ ให้ ผู้ นั ้น
บังคับลิน
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริมฝีปากไม่พู ดเป็ นอุบายล่อลวง
11 ให้เขาละความชัว
่ และกระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ น
8
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ตามนั ้น 12 เพราะว่า พระเนตรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเฝ้า ดู คนชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระองค์ ทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐานของเขา แต่
พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตัง้ ต่อสู้ กับ คนทัง้ หลายที่ ทําความ
ชัว่ � 13 ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ใฝ่ใจ ประพฤติ ความ ดี ใคร ผู้ ใด จะ ทําร้าย ท่าน
ได้ 14 แต่ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ต้อง ทน ทุกข์ เพราะ เหตุ การ ชอบ ธรรม ท่าน
ก็ เป็นสุข อย่า กลัว คํา ขู่ ของเขา และอย่า คิด วิตกไปเลย 15 แต่ ในใจของ
ท่าน จงเคารพนั บถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และจงเตรียมตัว
ไว้ ให้ พร ้ อมเสมอ เพื่อ ท่านจะสามารถตอบทุก คนที่ ถามท่านว่า ท่านมี
ความหวัง ใจเช่น นี้ ด้วยเหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและ
ด้วย ความ ยําเกรง 16 มี ใจ วินิจฉั ย ผิด และ ชอบ อัน ดี เพื่อ ใน ข้อความ ที่
เขาทัง้ หลายได้ พู ดใส่ รา้ ยท่านเหมือนเป็น ผู้ ประพฤติ ชัว่ เขาที่ ใส่ ร้ายการ
ประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอาย 17 เพราะว่า การได้
รับ ความทุกข์ เพราะทําความดี ถ้า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ดี กว่า จะ
ต้องทนอยูเ่ พราะการประพฤติชัว่
พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วญ
ิ ญาณในที่คุมขัง

18 ด้วยว่า

พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครัง้ เดียวเท่านั ้น เพราะความ
ผิด บาป คือ พระองค์ ผู้ ชอบธรรมเพื่อ ผู้ ไม่ ชอบธรรม เพื่อ พระองค์ จะได้
ทรงนําเราทัง้ หลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้ อหนั งพระองค์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์
แต่ ทรง มี ชี วิต ขึ้น โดย พระ วิญญาณ 19 และ โดย พระ วิญญาณ เช่ นก ัน
พระองค์ ได้ เสด็จ ไป ประกาศ แก่ วิญญาณ ที่ ติ ด คุก อยู่ 20 ซึ่ง แต่ ก่อน ไม่
ได้ เชื่อ ฟัง คราว เมื่อ พระเจ้า ทรง โปรด งด โทษ ไว้ นาน คือ ครัง้ โน อาห์
เมื่อ กําลัง จัดแจง ต่อ นาวา ใน นาวา นั ้น ได้ รอด จาก นํ้า น้ อย คน คือ แปด
คน 21 เช่น เดียวกัน บัดนี้ พิธี บัพ ติศ มาก็ เป็น ภาพที่ รอดแก่ เราทัง้ หลาย
(ไม่ใช่ ด้วย ชําระ ราคี แห่ ง เนื้ อ หนั ง แต่ โดย ให้ มี ใจ วินิจฉั ย ผิด และ ชอบ
อัน ดี จําเพาะพระเจ้า� โดยซึ่ง พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มาจากตาย
22 พระองค์ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และสถิตอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผูมี
้ อํานาจและผูมี
้ ฤทธิเดชทั
ง้ หลาย ทรงมอบ
์
ไว้ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว

4
หน้าที่ของคริสเตียน
ฉะนั ้น โดยเหตุ ที่ พระคริสต์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานในเนื้ อ หนั ง เพื่อ
เรา ทัง้ หลาย แล้ว ท่าน ทัง้ หลาย ก็ จง มี ความ คิ ดอย ่าง เดียวกัน ไว้ เป็น
เครือ
่ งอาวุธ ด้วย เพราะว่า ผู้ ที่ ได้ ทนทุกข์ ทรมานในเนื้ อ หนั งก ็ ไม่ สัมพันธ์
กับ บาป แล้ว 2 เพื่อ เขา จะ ได้ ไม่ ดําเนิ น ชีวต
ิ ที่ ยัง เหลือ อยู่ ใน เนื้ อ หนั ง
ตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า 3 ด้วยว่า
1
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เวลาที่ ผ่านไปในชีวต
ิ ของเราแล้ วน น
ั ้ น่า จะเพียงพอสําหรับ การกระทํา
สิง่ ที่ คน ต่าง ชาติ ชอบ กระทํา คราว เมื่อ เรา ได้ ดําเนิ น ตาม กิเลส ตัณหา
ตามใจปรารถนาอัน ชัว่ เมาเหล้า องุน
่ เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกัน
อย่างหรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้ รู ปเคารพอัน เป็ นที ่ น่า เกลียด 4 เขา
ประหลาด ใจ ที่ บัดนี้ ท่าน ทัง้ หลาย ไม่ ได้ ประพฤติ เหลว ไหล มาก เหมือน
อย่างเขา เขาก็ กล ่าวร้ายท่าน 5 คนเหล่า นั ้น จะต้องให้การแก่ พระองค์
ผู้ พร ้ อมแล้ วท ี่ จะทรงพิพากษาทัง้ คนเป็น และคนตาย 6 ด้วยเหตุ นี้ เอง
ข่าว ประเสริฐ จึง ได้ ประกาศ แม้ แก่ คนที ่ ตาย ไป แล้ว เพื่อ เขา จะ ได้ ถู ก
พิพากษา ตาม อย่าง มนุษย์ ใน เนื้ อ หนั ง แต่ มี ชี วิ ตอ ยู่ ตาม อย่าง พระเจ้า
ฝ่ายจิตวิญญาณ 7 แต่สิ่งทัง้ ปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุฉะนั ้นท่าน
ทัง้ หลายจงสําแดงกิรย
ิ าเสงีย
่ มเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน
8 ยิง
็ กปิด
่ กว่าอะไรทัง้ หมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้มาก ด้วยว่าความรักกป
ความผิดไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซ่ึงกันและกันโดย
ไม่บ่น 10 ตามซึ่งทุกคนได้รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ให้เจือจานของประทาน
นั ้น แก่ กัน และกัน เหมือนอย่างเจ้า หน้าที่ อน
ั ดี สําหรับ พระคุณ ต่างๆของ
พระเจ้า 11 ถ้า ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดจะกล่าวสัง่ สอน ก็ ให้ กล ่าวตามพระโอวาทของ
พระเจ้า ถ้า คนใดรับ การปรนนิ บั ติ ก็ ให้ ปรนนิ บัติ ตามกําลัง ซึ่ง พระเจ้า
ทรงโปรดประทานนั ้น เพื่อ ว่า พระเจ้า จะทรงได้ รบ
ั เกียรติ ในการทัง้ ปวง
โดยพระเยซู คริสต์ การสรรเสริญ และไอศวรรยานุภาพจงมี แด่ พระองค์
ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ

12 ท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รบ
ั ความทุกข์ยากอย่างแสน

สาหัส เป็นการลองใจ เหมือนหนึ่ ง ว่า เหตุ การณ์ อัน ประหลาดได้ เก ิดขึ้ นก ั
บท่าน 13 แต่ ว่าท่านทัง้ หลายจงชื่นชมยินดี ในการที่ ท่านได้ มี ส่วนร่วมใน
ความทุกข์ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏขึ้น
ท่านทัง้ หลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย 14 ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะ
พระนามของพระคริสต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศี
และของพระเจ้า ทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน ฝ่ายเขาก็ กล ่าวร้ายพระองค์ แต่
ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ 15 แต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่าน
ได้ รับ โทษฐานเป็น ฆาตกร หรือ เป็น ขโมย หรือ เป็น คนทําร้าย หรือ เป็น
คนที่ เท ี่ยวยุ่ งก ับ ธุระของคนอื่น 16 แต่ ถ้า ผู้ ใดถูก การร้ายเพราะเป็ นคร
ิส เตียน ก็ อย่า ให้ ผู้ นั ้ นม ี ความละอายเลย แต่ ให้ เขาถวายพระเกียรติ แด่
พระเจ้า เพราะเหตุ นั ้น 17 ด้วยว่า ถึง เวลาแล้ วท ี่ การพิพากษาจะต้องเริม
่
ตัง้ ต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าการพิพากษานั ้นเริม
่ ต้นที่พวกเรา
ก่อน ปลายทางของคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า จะ
เป็น อย่างไร 18 และถ้า คนชอบธรรมจะรอดพ้น ไปได้ อย่างยากเย็น แล้ว
คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ ที่ไหน 19 เหตุ ฉะนั ้น ให้ คนทัง้ หลายที่ ทน

1 เปโตร 5:1
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ความทุกข์ ยากตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ฝากจิต วิญญาณของตน
ไว้ กับ พระองค์ ด้วยการประพฤติ ดี เหมือนหนึ่ ง ฝากไว้ กับ พระองค์ ผู้ ทรง
สร้างอันสัตย์ซื่อ

5
จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ตัก เตือนบรรดาผู้ ปกครองในพวกท่านทัง้ หลาย ในฐานะ
ที่ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้ ปกครองคนหนึ่ ง เช่ นก ัน และเป็น พยานถึง ความทุกข์
ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอน
ั จะมาปรากฏภายหลั
2
งด ้วย จงเลี้ยงฝูง แกะของพระเจ้า ที่ อยู่ กั บท ่าน จงเอาใจใส่ ดูแล ไม่ใช่
ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ ทรัพย์สิ ่งของ
อัน เป็น มลทิน แต่ ด้วยใจพร้ อม 3 และไม่ ใช่ เหมือนเป็น เจ้า นายที่ ข่มขี่
ผู้ สืบทอดของพระเจ้า แต่ เป็น แบบอย่างแก่ ฝูง แกะนั ้น 4 และเมื่อ พระ
ผู้ เลี้ยงใหญ่ จะเสด็จ มาปรากฏ ท่านทัง้ หลายจะรับ มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี ที่
ร่วงโรยไม่ ได้ เลย 5 ในทํานองเดียวกัน ท่านที่ ออ
่ นอาวุ โส ก็ จงยอมตาม
ผู้ อาวุโส อั นที ่ จร ิง ให้ ท่านทุก คนคาดเอวไว้ ด้วยความถ่อมใจในการปฏิ
บั ติ ต่ อก ัน และกัน ด้วยว่า พระเจ้า ทรงต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ ถือตัว จองหอง
แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทัง้ หลายที่ถ่อมใจลง 6 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้ พระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระเจ้า เพื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงยกท่านขึ้น เมื่อ ถึง เวลาอัน ควร 7 จงละบรรดาความ
กระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ ทรงห่วงใยท่าน
ทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนใจหนั ก แน่ น จงระวัง ระไวให้ ดี ด้วย
ว่า ศั ตรู ของท่าน คือ พญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจ สิงโตคําราม เท ี่ยวไป
เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ 9 จงต่อสู้กับศัตรูนั ้นด้วยตัง้ ใจมัน
่ คงในความ
เชื่อ โดยรู อยู
้ ่ว่าความยากลําบากอย่างนั ้นก็มีแก่พวกพี่น้องทัง้ หลายของ
ท่านที่ อยู่ ในโลกเช่น เดียวกัน 10 และพระเจ้า แห่ง บรรดาพระคุณ ทัง้ ปวง
ผู้ได้ทรงเรียกให้เราทัง้ หลายเข้าในสง่าราศี นิ รน
ั ดร์ของพระองค์โดยพระ
เยซู คริสต์ ครัน
้ ท่านทัง้ หลายทนทุกข์ อยู่ หน ่อยหนึ่ ง แล้ว พระองค์ เองจะ
ทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายถึงที่ สําเร็จ ให้ตั งม
้ ัน
่ คง ให้ท่านมีกําลังมากขึ้น
และทรงให้ ท่านมี พ้น
ื ฐานมัน
่ คง 11 ขอสง่า ราศี และไอศวรรยานุ ภาพจง
มี แด่ พระองค์ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 12 ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นอย่างย่อๆมา
ถึง ท่านทัง้ หลายผ่านทางสิ ล วานั ส ซึ่ง ข้าพเจ้า ถือว่า เป็น พี่ น้องที่ สัตย์ซื่อ
คนหนึ่ ง เมื่อเตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณนั ้นเป็น
พระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า ซึ่งท่านทัง้ หลายก็ยน
ื หยัดอยใู่ นพระคุณนั ้น
13 คริสตจักรที่เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกบท
ั ่านทัง้ หลาย
ฝากความคิดถึงมายังท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความ
คิดถึงมายังท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันแสดงความ
1
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รัก ต่ อก ัน ขอสันติสุข ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายที่ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ เอ
เมน

2 เปโตร 1:1

444

2 เปโตร 1:8

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซี โมนเปโตรได้ ลงนามว่า ท่านเป็น ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ท่านพูด ถึง
จดหมายฉบับ แรกของท่าน และขอให้ ผู้ อ่านทัง้ หลายระลึก ว่า เปโตรได้
อยู่ กับ พระเยซู ในตอนที่ พระองค์ ได้ ทรงจําแลงพระกาย (1:16-18) จด
หมายฉบั บน ี้ เข ียนถึง พวกคริสเตียนที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย น้ อย ในช่วงที่
เปโตรคิดว่าอีกไม่ นานท่านจะต้องตาย (1:14) จดหมายฉบับนี้เป็น ฉบับ
สุด ท้ายของเปโตร และมี คํา แนะนํา และคํา สัง่ สอนสุดท้ายสําหรับ เพื่อน
คริสเตียนที่รก
ั ของท่าน เปโตรขอให้เขามี ความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความ
หวังและขอให้เขาเจริญขึ้นในพระคุณ เราเชื่อว่าจดหมายทัง้ 2 ฉบับนี้ได้
เข ียนจากกรุ ง บาบิ โลน ที่ ซึ่ง เปโตรได้ ประกาศพระคริสต์ กับ พวกยิ วท ี่ ยงั
อยู่ที่ นั ่นคือพวกที่ ยงั ไม่ได้ กลับมาจากการเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน หลัง
จากกิจการ 15:7 พระคัมภีรไม่
์ ได้บอกว่าเปโตรได้กลับมากรุ งเยรูซาเล็มอ
ีกเลย ไม่มีบันทึกที่น่าเชื่อถือได้ว่า เปโตรตายที่ไหนหรืออย่างไร จดหมาย
ฉบับนี้พูดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทําลายในยุคสุดท้าย
จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่

ซี โมนเปโตร ผู้รบ
ั ใช้ และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เรียน ท่านทัง้
หลายที่ ได้ รับ ความเชื่ ออ ัน ประเสริฐ อย่างเดีย วกั นก ับ เรา โดยความชอบ
ธรรมของพระเจ้า และพระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเราทัง้ หลาย
2 ขอพระคุณ และสันติสุข จงเพิม
้ ัก พระเจ้า
่ พูน แก่ ท่านทัง้ หลาย โดยรู จ
3
และพระเยซู องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ด้วย เห็น แล้ วว ่า ฤทธิ์ เดชอัน
ศั กด ิ์ สิทธิ์ ของพระองค์ ได้ ให้ สิ ่ง สารพัด แก่ เราที่ จะให้ มี ชี วิต และทางที่
เป็น อย่างพระเจ้า โดยรู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกเราให้ ถึง สง่า ราศี และ
4
คุณธรรม ด้วย เหตุ เหล่า นี้ พระองค์ จึง ได้ ทรง ประทาน พระ สัญญา อัน
ประเสริฐและใหญ่ยงิ่ แก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ ท่านทัง้ หลาย
จะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยูในโลกนี
่
้ เพราะตัณหา และจะได้รบ
ั ส่วน
ในสภาพของพระองค์ 5 เพราะเหตุ นี้ เองท่านจงอุตส่าห์จนสุด กําลัง ที่ จะ
เอาคุณธรรมเพิม
่ ความเชื่อ เอาความรู เ้ พิม
่ คุณธรรม 6 เอาความเหนี่ ยว
รัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความเหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่ เป็น
อย่าง พระเจ้า เพิม
่ ความ อดทน 7 เอา ความ รัก ฉั น พี่ น้ อง เพิม
่ การ ที่ เป็น
อย่างพระเจ้า และเอาความรัก คนทัว่ ไปเพิม
่ ความรัก ฉั น พี่ น้ อง 8 เพราะ
ถ้า มี ใจอย่างนั ้น อยู่ ในท่านทัง้ หลายพร้อมบริบู รณ ์ แล้ว ก็ จะกระทํา ให้
ท่านไม่ เกียจคร้านหรือไร้ผลในความรู แห่
้ งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็น
1
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เจ้าของเรา 9 เพราะว่าผูใ้ ดที่ขาดสิง่ เหล่านี้ ก็เป็นคนตาบอดตาสัน
้ และลืม
ไปว่าตนได้ รบ
ั การชําระจากความผิดบาปเมื่ อก่อนนั ้นเสียแล้ว 10 เพราะ
ฉะนั ้น พี่ น้ องทัง้ หลาย จงยิ่ งอ ุต ส่า ห์ กระทํา ตนให้ เป็น ไปตามที่ พระเจ้า
ทรงเรียก และทรงเลือกท่านไว้แล้วนน
ั ้ เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั ้น
11
ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย ด้วยว่าอย่างนั ้นท่านทัง้ หลายจะมีสิทธิสมบูรณ์
ที่ จะเข้ าในอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
พระผู้ ชว
้ ละตั ้งม น
ั ่ คง
่ ยให้ รอดของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้น ถึง แม้ ว่า ท่านจะรู แ
อยู่ ในความจริง ที่ ท่านรับ แล้ วน ั ้ นก ็ ดี ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละเลยที่ จะเตือนสติ
ท่านทัง้ หลายเสมอให้ระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ 13 ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่
ในพลับพลานี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่ จะเตือนสติท่านทัง้ หลายให้ระลึกถึง
ข้อความเหล่า นี้ 14 เพราะข้าพเจ้า รู ว่
้ า อี กไม่ ชา้ ข้าพเจ้า ก็ จะต้องสละทิง้
พลับพลาของข้าพเจ้าไป ดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้
ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร
ยิง่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า จะ อุตส่าห์ กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ระลึก ถึง สิง่
เหล่า นี้ เสมอเมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว 16 เพราะว่า เมื่อ เราได้ สําแดงให้ ท่าน
ทัง้ หลายทราบถึง ฤทธิ์เดชของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
และการที่พระองค์จะเสด็จมานั ้น เราไม่ได้คล้อยตามนิ ยายที่เขาคิดแต่ง
ไว้ ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่ เราได้ เห ็ นอานุ ภาพของพระองค์ ด้วยตา
ของเราเอง 17 เพราะว่า คราวเมื่อ พระองค์ ได้ ทรงรับ เกียรติ และสง่า ราศี
จากพระเจ้า พระบิดา เมื่อ พระสุรเสียงจากสง่า ราศี อน
ั ยิง่ ใหญ่ ได้ มาถึง
พระองค์ ตรัส แก่ พระองค์ ว่า “ท่านผู้ นี้ เป็น บุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจ
ท่านผู้ นี้ มาก � 18 และเราก็ ได้ ยิน พระสุรเสียงนี้ มาจากสวรรค์ ในครัง้ ที่
เราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาอันบริสุทธิ์นั ้น 19 และเรามีคําพยากรณ์ ที่แน่
นอนยิง่ กว่านั ้นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทัง้ หลายจะถือตามคํานั ้น เสมือน
แสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุ ณจะขึ้น และดาวประจํารุ ง่
จะผุด ขึ้น ในใจของท่านทัง้ หลาย 20 จงรู ข้
้ อน ี้ ก่อน คือ ว่า คํา พยากรณ์ ทุ ก
คําที่จารึกไว้ในพระคัมภีรแล้
์ ว ไม่มีใครตีความได้ตามลําพังใจของตนเอง
21 ด้วยว่า คํา พยากรณ์ ในอดี ตน น
ั ้ ไม่ ได้ มาจากความประสงค์ ของมนุษย์
แต่ พวกผู้ บริสุทธิ์ของพระเจ้า ได้ กล ่าวคํา ตามที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้
ทรงดลใจเขา
15

2
ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง

1 แต่ ว่าได้ มีผู้พยากรณ์ เท็จท่ามกลางประชาชนทัง
้ หลายด้วย

เช่นเดีย
วกั บท ี่ จะมี อาจารย์ เท ็จ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง จะแอบเอาลัทธิ ที่
ออกนอกลู่ นอกทางอันจะนําไปสู่ ความหายนะเข้ามาด้วย และจะปฏิเสธ
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องค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ ทรงไถ่ เขาไว้ และจะนําความพินาศอย่างฉั บพลัน
มาถึงตนเอง 2 จะมีหลายคนประพฤติ ตามทางแห่งการสาปแช่งของเขา
และเพราะคนเหล่านั ้นเป็นเหตุ ทางแห่งความจริงจะถูกกล่าวร้าย 3 และ
ด้วยความโลภเขาจะกล่าวคํา ตลบตะแลงเพื่อ ค้า กําไรจากท่านทัง้ หลาย
การลงโทษคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ถู กพิพากษานานมาแล้ว จะไม่ เนิ น ช้า และ
ความหายนะของเขาก็ จะไม่ หลับ ไหลไป 4 เพราะว่า ถ้า พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง
ยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทําบาปนั ้น แต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่นรก และ
ได้ มัด เขาไว้ด้วยเครือ
่ งจองจํา แห่งความมืด คุ มไว้จนกว่าจะถึง เวลาทรง
5
พิพากษา และไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครัง้ โบราณ แต่ได้ทรงช่วยโน
อาห์ ผู้ ประกาศความชอบธรรมกับ คนอื่ นอ ีก เจ็ด คนให้ รอด เมื่อ คราวที่
พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ําท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้ทรงลงโทษ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าถ่าน เพื่อให้เป็นตัวอย่าง
แก่คนต่อไปที่จะประพฤติชัว่ 7 และได้ทรงช่วยโลทผูช
้ อบธรรมให้รอด ผูมี
้
8
ความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชัว่ เหล่านั ้น (ด้วย
ว่า คนชอบธรรมนั ้น ซึ่ง ได้ อาศัย อยู่ในท่ามกลางเขาเหล่า นั ้น เมื่อ ท่านได้
เห ็น และได้ ยิน จิ ตใจที่ ชอบธรรมของท่านก็ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อ นทุก วันๆ
เพราะการประพฤติชว
ั ่ ของคนเหล่านั ้น� 9 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงทราบวิธี
ที่ จะช่วยคนที่ ตามทางของพระเจ้า ให้รอดพ้น จากการทดลองต่างๆ และ
ทรงทราบวิธีที่ จะรักษาคนอธรรมไว้จนถึง วัน พิพากษาเพื่อ จะได้ ลงโทษ
เขา
สัญญลักษณ์ บางอย่างของผู้พยากรณ์ เท็จ
โดยเฉพาะคนเหล่านั ้ นที ่ ปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง ในราคะตัณหา
แห่ง ความโสโครก และหมิน
่ ประมาทผู้ ใหญ่ ที่ มี อาํ นาจ คนเหล่า นี้ ทะนง
ตนและประพฤติ ตามอําเภอใจ เขาไม่ สะทกสะท้านที่ จะกล่าวประณาม
ผู้ ที่ มี บรรดาศักดิ์ 11 แต่ ฝ่ายทูต สวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิและกํ
าลัง มากกว่า ก็
์
หาได้ กล ่าวประณามคนเหล่า นั ้น หน้า พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ไม่ 12 แต่ ว่า คน เหล่า นั ้น เป็น เหมือน สัตว์ เดียรัจฉาน ที่ ปราศจาก ความ
คิด เป็น สัตว์ ที่ ทํา ตามสัญชาตญาณ เก ิ ดมาเพื่อ ถูก จับ และถูก ฆ่า เขา
กล่าวประณามสิง่ ที่ เขาไม่ เข ้า ใจเลย เขาจะต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของ
ตนเอง 13 และจะรับ บําเหน็ จ แห่ง การอธรรม เหมือนคนที่ ถือ การเสเพล
เฮฮา ใน เวลา กลาง วัน เป็น ความ เพลิดเพลิน เขา ด่าง พร้อย และ มลทิน
และประพฤติ การเสเพลเฮฮาด้วยการหลอกลวงของตนเอง เมื่อ กําลั งก
ินเลี้ยงรวมกับท่านทัง้ หลาย 14 ตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการ
ล่วงประเวณี และเขาหยุดกระทําบาปไม่ได้เลย เขาวางกับดักคนที่มีจิตใจ
ไม่มัน
่ คง เขามีใจชินกับการโลภ เขาเป็นลูกแห่งความสาปแช่ง 15 เขาสละ
ทิง้ ทางถูก ต้อง หลงไปในทางผิด ดําเนิ น ตามทางของบาลาอัม บุตรชาย
เบโอร์ ผู้ ที่ ชอบบําเหน็ จ แห่ง การอธรรม 16 แต่ บาลาอัม ก็ ได้ ถู กติ เพราะ
10
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การที่ เขาได้ กระทํา ความชัว่ ช้า นั ้น ลาใบ้ ตั วน ั น
้ พูด เป็น ภาษามนุษย์ และ
ได้ ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่ ของศาสดาพยากรณ์ คนนั ้น 17 คนเหล่า นี้ เป็น
บ่อที่ ไร้นํ้า เป็นเมฆที่ ถู กพายุพัดไป ทรงเตรียมหมอกแห่งความมืดทึบไว้
แล้วสําหรับคนเหล่านั ้นเป็นนิ ตย์ 18 เพราะว่าเขาพูดเย่อหยิง่ อวดตัว และ
เขาใช้ความปรารถนาแห่งเนื้ อหนั งกับความกําหนั ด เพื่อจะล่อลวงคนทัง้
หลายที่กําลังหนี ไปจากคนเหล่านั ้นทีห
่ ลงประพฤติผิด 19 เขาสัญญาว่าจะ
ให้ คนเหล่า นั ้น พ้น จากการเป็น ทาส แต่ ตัว เขาเองยัง เป็น ทาสของความ
หายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิง่ ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่ นั ้น
ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ

เพราะว่า ถ้า หลัง จากที่ เขาพ้น จากสรรพมลทิน ของโลกนี้ แล้ว ด้วย
การที่ เขารู ้เก ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้
รอด เขากลับ เกี่ยวข้องและพ่ายแพ้ แก่ การชั วน
้ ีก บัน
้ ปลายของเขาก็
่ ั นอ
กลับชัว่ ร้ายยิง่ กว่าตอนต้น 21 เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู จั
้ กทางชอบธรรมนั ้น
เสียเลยก็ ยงั จะดี กว่าที่ เขาได้ รู แล้
้ ว แต่ กลับหันหลังให้พระบัญญัติ อันบริ
สุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขานั ้น 22 พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตาม
สุภาษิ ต ซึ่ง เป็น ความจริงว่า “สุนัข ได้ กล ั บก ิน สิง่ ที่ มัน สํารอกออกมาแล้ว
และสุกรที่ได้ชําระล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก�
20

3

บัดนี้ พวกที่ รัก นี่ เป็น จดหมายฉบั บท ี่ สองที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง ท่าน
ทัง้ หลาย และในจดหมายทัง้ สองฉบับนน
ั ้ ข้าพเจ้าได้ สะกิดใจอันบริสุทธิ
์ ของท่านให้ ระลึก 2 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ ใส่ ใจถ้อยคํา ทัง้ หลายที่ พวก
ศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และคําบัญชาของเราทัง้
หลายพวกอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ชว
่ ยให้รอด
1

คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา

จง รู ้ ข้อน ี้ ก่อน คือ ใน วัน สุดท้าย คน ที่ ชอบ เยาะ เย้ย จะ เกิด ขึ้น และ
ดําเนิ น ตามใจปรารถนาชัว่ ของตน 4 และจะถามว่า “คํา ที่ ทรงสัญญาไว้
ว่า พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น อยู่ ที่ไหน เพราะว่า ตัง้ แต่ บรรพบุรุษ หลับ ล่วง
ไปแล้ว สิ ่ง ทัง้ ปวงก็ เป็น อยู่ เหมือนที่ ได้ เป็น อยู่ ตัง้ แต่ เดิมทรงสร้างโลก�
5 เพราะว่า เขาแกล้ง ลืม ข้อ นี้ เสีย คือ โดยคํา ตรัส ของพระเจ้า ฟ้า สวรรค์
ได้ อุบัติ ขึ้น ตัง้ แต่ โบราณ และแผ่น ดิน โลกจึง ได้ บังเกิด ขึ้น แยกออกจาก
นํ้า และท่ามกลางนํ้า 6 โดยเหตุ เหล่า นั ้น พระองค์ จึง ได้ ทรงบันดาลให้น้ํา
มาท่วมทําลายโลกที่ มีอยู่ในเวลานั ้น 7 แต่ ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดิน
โลกที่อยูเดี
่ ย
๋ วนี้ พระองค์ทรงเก็บงําไว้โดยคําตรัสนน
ั ้ สําหรับให้ไฟเผา คือ
เก็บ ไว้ จนถึง วัน ทรงพิพากษาและวัน พินาศแห่ง บรรดาคนอธรรม 8 แต่
พวกที่ รัก อย่าลืมข้อนี้ เสีย คือวันเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือน
3
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กับ พันปี และพันปี ก็ เป็น เหมือนกับ วัน เดียว 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ได้
ทรงเฉื่ อยช้า ในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์ ตามที่ บางคนคิด นั ้น แต่
พระองค์ ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ เพราะเห็น แก่ เราทัง้ หลายมาช้า นาน
ไม่ ทรงประสงค์ ที่ จะให้ผู้ หน่งึ ผู้ ใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาที่ จะให้คน
ทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

10 แต่ ว่าว ัน ขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า นั ้น จะมาถึง เหมือนอย่างขโมยแอบ

ย่องมาในเวลากลางคืน และในวัน นั ้น ท้องฟ้า จะล่วงเสีย ไปด้วยเสียงที่
ดั งกึกก้อง และโลกธาตุ จะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า และแผ่น
ดินโลกกับการงานทัง้ ปวงที่มีอยูในนั
่
้นจะต้องไหม้เสียสิน
้ ด้วย 11 เมื่อเห็น
แล้ วว่าสิง่ ทัง้ ปวงจะต้องสลายไปหมดสิน
้ เช่นนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็น
คนเช่นใดในชีวต
ิ ที่บริสุทธิและที
่เป็นอย่างพระเจ้า 12 คอยท่าและเร่งที่จะ
์
ให้วน
ั ของพระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และโลก
ธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่ 13 แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์
นั ้น เราจึง คอยท้องฟ้า อากาศใหม่ และแผ่น ดิน โลกใหม่ ที่ ซึ่ง ความชอบ
ธรรม จะ ดํารง อยู่ 14 เหตุ ฉะนั ้น พวก ที่ รัก เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย ยัง คอย สิง่
เหล่า นี้ อยู่ ท่านก็ จงอุตส่าห์ ให้ พระองค์ ทรงพบท่านทัง้ หลายอยู่ เป็นสุข
ปราศจาก มลทิน และ ข้อ ตําหนิ 15 และ จง ถือว่า การ ที่ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้นานนั ้นเป็นการช่วยให้รอด ดังที่ เปาโล
น้ องที่รก
ั ของเราได้ เข ียนจดหมายถึง ท่านทัง้ หลายด้วย ตามสติ ปัญญา
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ท่านนั ้น 16 เหมือนในจดหมายของ
ท่านทุก ฉบับ ท่านได้ กล ่าวถึง เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น และในจดหมายนั ้ นม ี
บางข้อที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทัง้ หลายที่ไม่ได้เรียนรู และไม่
้
แน่ นอนมัน
่ คงนั ้น
ได้ เปล ี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปล ี่ยนแปลงข้ ออ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ จึง
17
เป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาศ เพราะเหตุนั ้น พวกที่รัก เมื่อท่านทัง้ หลาย
รู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็จงระวังให้ดี เกรงว่าท่านอาจจะหลงไปกระทําผิด
ตามการผิด ของคนชัว่ และท่านทัง้ หลายจะสูญ เสีย ความหนั ก แน่ นม ัน
่
คงของท่าน 18 แต่ ขอท่านทัง้ หลายจงเจริญ ขึ้น ในพระคุ ณ และในความ
รู เก
้ ี่ยวกับพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา
สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทัง้ ในปัจจุบันนี้ และตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อ ว่า อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ รวม
ทัง้ พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักรก็ มี ความเห็น พ้อ งกั นว ่า ยอห์น เป็น ผู้
เขียน และการใช้ ภาษาของจดหมายฉบั บน ี้ ก็ เหมือนกับ การใช้ ภาษาใน
หนั งสือยอห์น จดหมายฉบับนี้อาจจะเขียนขึ้นประมาณปี ค�ศ� 85 หรือ
90 จากเมืองเอเฟซัส ซึ่ง เป็ นที ่ อาศัย ของยอห์น จดหมายฉบั บน ี้ เน้ น ถึง
ความรัก ของคริสเตียน ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับ พระบิดา และการ
ดําเนิ นในความสว่าง จดหมายฉบับนี้เตือนให้เราระวังเกี่ยวกับวิญญาณ
เท็จ และให้ เราแน่ ใจเกี่ยวกับ ความรอดของเรา จดหมายฉบั บน ี้ ขอให้
เรานํา วิญญาณของคนบาปมาถึง พระเจ้า ผู้ ทรงประทานชี วิตน ิ รน
ั ดร์ให้
(5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
ซึ่งเราทัง้ หลายได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นก
ับตา ซึ่งเราได้พินิจดู และจับต้องด้วยมือของเรา เกี่ยวกับพระวาทะแห่ง
ชีวต
ิ 2 (และชีวตน
ิ น
ั ้ ได้ปรากฏ และเราได้เห็นและเป็นพยาน และประกาศ
ชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์นั้นแก่ ท่านทัง้ หลาย ชีวิตนัน
้ ได้ ดํารงอยู่กับพระบิดา และได้
ปรากฏแก่เราทัง้ หลาย�
1 ซึ่งได้ ทรงเป็ นอยู่ตัง
้ แต่เริม
่ แรก

การมี สามัคคี ธรรมกับ พระบิดาและพระบุตรนํา มาซึ่ง ความยินดี อน
ั
เต็มเปี่ ยม
3 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยน
ิ นั ้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย เพื่อท่าน
ทัง้ หลายจะได้รว่ มสามัคคีธรรมกับเรา แท้จริงเราทัง้ หลายก็รว่ มสามัคคี
ธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซู คริสต์พระบุตรของพระองค์ 4 และเรา
เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ความยินดี ของท่านจะได้ เต็ม
เปี่ ยม
บาป ที่ ไม่ ได้ สารภาพ และ ชํา ระ เสี ยก ็ ขัด ขวาง กา รสามั คค ี ธรรม กับ
พระเจ้า
5 แล ้ วน ี่ เป็ น ข้อความที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์ และประกาศแก่ ท่านทัง้
หลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์
เลย 6 ถ้า เราจะว่า เราร่วมสามั คค ี ธรรมกับ พระองค์ และยัง ดําเนิ น อยู่ใน
ความมืด เราก็ พู ดม ุสา และไม่ ได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามความจริง 7 แต่ ถ้า เรา
ดําเนิ นอยูใ่ นความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เรา
ก็ รว่ มสามั คค ี ธรรมซึ่ งก ัน และกัน และพระโลหิต ของพระเยซู คริสต์ พระ
บุตรของพระองค์ ก็ ชําระเราทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้าเราทัง้
หลายจะว่า เราไม่ มี บาป เราก็ หลอกตัว เอง และความจริง ไม่ ได้ อยู่ ในเรา
เลย
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พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป

ถ้า เราสารภาพบาปของเรา พระองค์ ทรงสัตย์ ซ่ ือ และเที่ยงธรรม ก็
จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้
สิน
้ 10 ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทําบาป ก็เท่ากับว่าเราทําให้พระองค์เป็นผู้
ตรัสมุสา และพระดํารัสของพระองค์ก็มิได้อยูในเราทั
่
ง้ หลายเลย
9

2
พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา
ลูก เล็กๆ ของ ข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียน ข้อความ เหล่า นี้ ถึง ท่าน ทัง้
หลาย เพื่อท่านจะได้ไม่ทําบาป และถ้าผู้ใดทําบาป เราก็มีพระองค์ผู้ช่วย
เหลือ สถิต อยู่ กับ พระบิดา คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงชอบธรรมนั ้น 2 และ
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง้ หลายเพราะบาป
ของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทัง้ ปวงใน
โลกด้วย 3 เราจะมัน
่ ใจได้วา่ เรารู จ
้ ักพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเรารักษาพระ
4
บัญญั ติ ของพระองค์ คนใดที่ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า รู จ
้ ัก พระองค์� แต่ มิได้
รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ คนนั ้ นก ็ เป็น คนพู ดม ุสา และความจริง
ไม่ ได้ อยู่ ในคนนั ้น เลย 5 แต่ ผู้ ใดที่ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ความรัก
ของพระเจ้าก็สมบูรณ์ อยูในคนนั
่
้นอย่างแท้จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละ
เราทัง้ หลายจึง รู ้วา่ เราอยู่ ในพระองค์ 6 ผู้ ใดกล่าวว่า ตนอยู่ ในพระองค์
ผู้ นั ้ นก ็ ควร ดําเนิ น ตาม ทาง ที่ พระองค์ ทรง ดําเนิ น นั ้น ด้วย 7 พี่ น้ อง ทัง้
หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ได้ เข ีย นพระบัญญั ติ ใหม่ ถึง ท่านทัง้ หลาย แต่ เป็น พระ
บัญญัติเก่าซึ่งท่านทัง้ หลายได้มีอยู่ตัง้ แต่เริม
่ แรก พระบัญญัติเก่านั ้นคือ
พระดํารัสซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ตัง้ แต่เริม
่ แรกแล้ว 8 อีกนั ยหนึ่ ง ข้าพเจ้า
เขียนพระบัญญั ติ ใหม่ ถึง ท่านทัง้ หลาย และข้อ ความนั ้ นก ็ เป็น ความจริง
ทัง้ ฝ่ายพระองค์ และฝ่ายท่านทัง้ หลาย เพราะว่าความมืดนั ้นล่วงไปแล้ว
และบัดนี้ ความสว่างแท้ ก็ ส่องอยู่ 9 ผู้ ใดที่ กล ่าวว่า ตนอยู่ ในความสว่าง
และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้ นก็ยงั อยู่ในความมืดจนถึ งบัดนี้ 10 ผู้
ที่ รัก พี่ น้องของตนก็ อยู่ ในความสว่าง และไม่ มี โอกาสที่ จะสะดุด สําหรับ
ผู้ นั้น เลย 11 แต่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง พี่ น้องของตนก็ อยู่ ในความมืด และเดิน
ใน ความ มืด และ ไม่ รู ้ ว่า ตน กําลัง ไป ทาง ไหน เพราะ ว่า ความ มืด นั ้น ได้
ทําให้ ตาของเขาบอดไปเสีย แล้ว 12 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ข้าพเจ้า เขียน
จดหมายถึงท่าน เพราะว่าบาปของท่านได้รบ
ั การอภัยแล้วเพราะเห็นแก่
พระนามของพระองค์ 13 ท่านทัง้ หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู จั
้ กก ับ พระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ตัง้ แต่ เริม
่
แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้ชย
ั ชนะแก่มารร้าย ท่านทัง้ หลายผู้เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้า
1
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เขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รู จั
้ กกับพระบิดา 14 ท่านทัง้
หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รูจั
้
กกับพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็นคนหนุ่มๆ
ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายมีกําลังมาก และพระ
วจนะของพระเจ้า ดํารงอยู่ ในท่านทัง้ หลาย และท่านได้ ชัยชนะแก่ มาร
ร้ายแล้ว
อย่ารักโลก

15 อย่ารักโลกหรือสิง
่ ของในโลก

ถ้าผูใ้ ดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่
ได้ อยู่ ในผู้ นั ้น เพราะว่า สารพัดซึ่ งม ี อยู่ ในโลก คือ ตัณหาของเนื้ อ หนั ง
และตัณหาของตา และความเย่อ หยิง่ ในชีวต
ิ ไม่ ได้ เก ิด จากพระบิดา แต่
เก ิด จากโลก 17 และโลกกับ สิง่ ยัว่ ยวนของโลกกําลัง ผ่านพ้น ไป แต่ ผู้ ที่
ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
16

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
บัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ท่านทัง้
หลายได้ยน
ิ ได้ฟังมาว่า ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์จะมา บัดนี้ ปฏิปักษ์ ต่อพระ
คริสต์ ก็ มี อยู่มากแล้ว ฉะนั ้นเราจึงรู ว้ า่ บัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว 19 เขา
เหล่า นั ้น ได้ ออกไปจากพวกเรา แต่ เขาเหล่านั ้ นก ็ ไม่ใช่ พวกเรา เพราะ
ว่า ถ้า เขาเป็น พวกของเรา เขาจะอยู่ กับ เราต่อ ไป แต่ เขาได้ ออกไปแล้ว
ซึ่ งก ็เป็ นที ่ ปรากฏ ชัด แล้ วว ่า เขา เหล่า นั ้น หา ใช่ พวก ของ เรา ทุก คน ไม่
20 ท่านทัง
้ หลายได้ รบ
ั การทรงเจิม จากพระองค์ ผู้ บริสุทธิ์แล้ว และท่าน
21
ก็ รู ้ทุก สิง่
ข้าพเจ้า เขียนมายัง ท่านทัง้ หลายมิ ใช่ เพราะท่านไม่ รู ้ความ
จริง แต่เพราะท่านทัง้ หลายรู แล้
้ ว และรู ว้ า่ คํามุสาไม่ได้มาจากความจริง
22
เลย ใครเล่า เป็น ผู้ ที่ พู ดม ุสา ไม่ใช่ ใครอื่น แต่ เป็น ผู้ ที่ ปฏิเสธว่า พระ
เยซู มิใช่ พระคริสต์ ผู้ ใดที่ ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้ นั ้น แหละเป็น
ปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริสต์ 23 ผู้ใดที่ ปฏิเสธพระบุตร ผู้นั ้ นก็ไม่มีพระบิดา แต่
ผู้ ใดที่ รบ
ั พระบุตร ผู้ นั ้ นก ็ มี พระบิ ดาด ้วย 24 เหตุ ฉะนั ้น จงให้ ข้อความที่
ท่านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ ต้น นั ้น ดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด ถ้า ข้อความที่ ท่านได้ยน
ิ
ตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยู่กับท่าน ท่านจะตังม
้ ัน
่ คงอยู่ในพระบุตรและในพระ
บิ ดาด ้วย 25 นี่ แหละเป็น พระสัญญาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว้ แก่ เรา
คือ ชี ว ิ ตน ิ รน
ั ดร์นั ่นเอง 26 ข้าพเจ้า เขียนข้อความนี้ ถึง ท่าน เก ี่ย วกับ คน
เหล่านั ้ นที ่ล่อลวงท่าน 27 แต่ การเจิมซึ่งท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั จากพระองค์
นั ้น ดํา รงอยู่ กั บท ่าน และท่านไม่ จําเป็น ต้องให้ ใครมาสอนท่านทัง้ หลาย
เพราะว่า การเจิ มน ัน
้ สอนท่านให้ รู ทุ
้ ก สิง่ และเป็น ความจริง ไม่ใช่ ความ
เท็จ การเจิ มน น
ั ้ ได้ สอนท่านทัง้ หลายมาแล้ว อย่างไร ท่านก็ จงตั ้งม น
ั ่ คง
อยู่ในพระองค์ อย่างนั ้น 28 และบัดนี้ ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงดํารงอยู่ใน
พระองค์ เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์ ทรงมาปรากฏ เราทัง้ หลายจะได้ มี ใจกล้า
18 ลูกเล็กๆทัง
้ หลายเอ๋ย

1 ยอห์น 2:29

452

1 ยอห์น 3:14

และไม่ มี ความละอายจําเพาะพระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา 29 ถ้า ท่าน
ทัง้ หลายรู ้วา่ พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม ท่านก็ รู ้ว่า ทุก คนที่ ประพฤติ
ตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย

3

ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า
จงดู เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรัก แก่ เราทัง้ หลายเพียง
ไร ที่ เราจะได้ ช่อ
้ กเราทัง้ หลาย ก็
ื ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า เหตุ ที่ โลกไม่ รู จั
2
เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระองค์ ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลายเป็นบุตร
ของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร แต่เรา
รู ว้ า่ เมื่อพระองค์ เสด็จมาปรากฏนั ้น เราทัง้ หลายจะเป็นเหมือนพระองค์
เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่ พระองค์ทรงเป็นอยู่นั ้น 3 และทุกคน
ที่ มี ความหวัง เช่น นี้ ในพระองค์ ก็ ย่อมชําระตนให้ บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่
พระองค์ ทรงบริสุทธิ ์ 4 ผู้ ใดที่ กระทํา บาปก็ ละเมิด พระราชบัญญั ติด ้วย
เพราะความบาปเป็น สิง่ ที่ ละเมิด พระราชบัญญั ติ 5 ท่านทัง้ หลายก็ รู ้อยู่
แล ้ วว ่า พระองค์ ได้ ทรงปรากฏเพื่อ นํา บาปทัง้ หลายของเราไปเสีย และ
บาปในพระองค์ไม่มีเลย
1

จงระวัง “มนุษย์เก่า� ที่ยังคงทําบาปอยู่
คนใดที่ อาศัย อยู่ในพระองค์ คนนั ้น ไม่ กระทํา บาป ผู้ ใดที่ กระทํา บาป
ผู้นั ้นยังไม่ ได้ เห็นพระองค์ และยังไม่ได้ รู จั
้ กพระองค์ 7 ลูกเล็กๆทัง้ หลาย
เอ๋ย อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลง ผู้ที่ ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบ
ธรรม เหมือนอย่างพระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม 8 ผู้ ที่ กระทํา บาปก็ มา
จากพญามาร เพราะว่า พญามารได้ กระทํา บาปตัง้ แต่ เริม
่ แรก พระบุตร
ของพระเจ้า ได้ เสด็จ มาปรากฏก็ เพราะเหตุ นี้ คือ เพื่อ ทรงทําลายกิจการ
ของพญามารเสีย 9 ผู้ ใดบังเกิด จากพระเจ้า ผู้ นั ้น ไม่ กระทํา บาป เพราะ
เมล็ด ของพระองค์ ดํารงอยู่ ในผู้ นั ้น และเขากระทํา บาปไม่ ได้ เพราะเขา
บังเกิด จากพระเจ้า 10 ดังนี้ แหละจึง เห็น ได้ วา่ ผู้ ใดเป็น บุตรของพระเจ้า
และผู้ ใดเป็น ลูก ของพญามาร คือ ว่า ผู้ ใดที่ มิได้ ประพฤติ ตามความชอบ
ธรรม และไม่รก
ั พีน
่ ้ องของตน ผู้นั ้นก็มิได้มาจากพระเจ้า
6

คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน

11 นี่ เป็ นคําสัง
่ สอนที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ มาตัง้ แต่เริม
่ แรก

คือให้เราทัง้
หลายรักซึ่งกันและกัน 12 อย่าเป็นเหมือนคาอินทีม
่ าจากมารร้ายนั ้น และ
ได้ ฆ่า น้ องชายของตนเอง และเหตุ ใดเขาจึง ฆ่า น้ องชาย ก็ เพราะการก
ระทํา ของเขาชัว่ และการกระทํา ของน้ องชายนั ้น ชอบธรรม 13 พี่ น้ องทัง้
หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้ เกลียดชังท่าน 14 เราทัง้
หลายรู ว่
้ า เราได้ พ้น จากความตายไปสู่ ชีวิต แล้ว ก็ เพราะเรารัก พี่ น้ อง ผู้
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ใดที่ ไม่ รัก พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ ยงั อยู่ ในความตาย 15 ผู้ ใดเกลียดชัง พี่
น้ องของตน ผู้นั ้ นก็เป็นฆาตกร และท่านทัง้ หลายก็ รู แล
้ ้วว่า ไม่มีฆาตกร
คนใดที่ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ดํารงอยู่ ในเขาเลย 16 ดังนี้ แหละเราจึง รู จ
้ ัก ความ
รักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวต
ิ ของพระองค์
เพื่อ เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายก็ ควรจะปล่อยวางชีวต
ิ ของเราเพื่อ พี่
น้ อง 17 แต่ ถ้า ผู้ ใดมี ทรัพย์ สมบัติ ในโลกนี้ และเห็น พี่ น้องของตนขัดสน
และยังใจจืดใจดําไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้
นั ้นอย่างไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วย
คําพูดและด้วยลิน
้ เท่านั ้น แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริง
จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
และโดยเหตุ นี้ เราจึง รู ้วา่ เราอยู่ ฝ่ายความจริง และจะได้ ตัง้ ใจของ
เราให้ แน่ว แน่ จําเพาะพระองค์ 20 เพราะถ้า ใจของเรากล่าวโทษตัว เรา
พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิง่ 21 ท่าน
ที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มีความมัน
่ ใจจําเพาะ
พระเจ้า 22 และเราขอสิง่ ใดก็ตามเราก็ จะได้ สิ ่ง นั ้น จากพระองค์ เพราะ
เรา รักษา พระ บัญญั ติ ของ พระองค์ และ ปฏิ บั ติ สิ ่ง เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่
พอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ 23 และนี่ เป็น พระบัญญั ติ ของ
พระองค์ คือ ให้ เราทัง้ หลายเชื่อ ในพระนามของพระเยซู คริสต์ พระบุตร
ของพระองค์ และให้ เรารัก ซึ่ งก ัน และกัน ตามที่ พระองค์ ได้ ทรงบัญญั
ติ ไว้ แก่ เราแล้ว 24 และทุก คนที่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็ อยู่ ใน
พระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นคนนั ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงรูว้ า่ พระองค์
ทรงสถิต อยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่
เราแล้ว
19

4
จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย

ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย อย่า เชื่อ วิญญาณเสีย ทุกๆวิญญาณ แต่ จงพิ สู จน
์ วิญญาณ เห ล่านั ้ นว ่า มา จาก พระเจ้า หรือ ไม่ เพราะ ว่า มี ผู้ พยากรณ์ เท
็จเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก 2 โดยข้อ นี้ ท่านทัง้ หลายก็ จะรู จ
้ ัก พระ
วิญญาณของพระเจ้า คือ วิญญาณทัง้ ปวงที่ ยอมรับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้
เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั ้นก็มาจากพระเจ้า 3 และวิญญาณทัง้ ปวง
ที่ ไม่ ยอมรับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์ วิญญาณนั ้ นก ็ ไม่ ได้
มาจากพระเจ้า วิญญาณนั ้น แหละเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ซึ่ง ท่านทัง้
หลายได้ ยิ นว ่า จะมา และบัดนี้ ก็ อยู่ ในโลกแล้ว 4 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย
ท่านเป็น ฝ่ายพระเจ้า และได้ ชนะเขาเหล่า นั ้น เพราะว่า พระองค์ ผู้ สถิต
อยู่ในท่านทัง้ หลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที ่อยู่ในโลก 5 เขาเหล่านั ้นเป็นฝ่าย
1
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โลก เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง พูด ตามโลก และโลกก็ ฟัง เขา 6 เราทัง้ หลายเป็น
ฝ่ายพระเจ้า ผูที
้ ่รูจั
้ กพระเจ้าก็ฟังเรา และผูที
้ ่ไม่ได้อยูฝ่
่ ายพระเจ้าก็ไม่ฟัง
เรา ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู จ
้ ัก วิญญาณแห่ง ความจริง และวิญญาณ
แห่งความเท็จ

พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ขอให้ เรารัก ซึ่ งก ัน และกัน เพราะว่า ความรัก มา
จากพระเจ้า และทุก คนที่ ร ักก ็ บังเกิด จากพระเจ้า และรู จ
้ ัก พระเจ้า 8 ผู้
ที่ ไม่ รักก ็ ไม่รู ้จัก พระเจ้า เพราะว่า พระเจ้า ทรงเป็น ความรัก 9 โดยข้อ นี้
ความรัก ของพระเจ้า ที่ มีต ่อ เราทัง้ หลายก็เป็ นที ่ ประจักษ์ แล้ว เพราะว่า
พระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาให้เสด็จเข้ามา
ในโลก เพื่อเราทัง้ หลายจะได้ ดํารงชีวต
ิ โดยพระบุตรนั ้น 10 ในข้อนี้ แหละ
เป็น ความรัก มิใช่ ที่ เรารัก พระเจ้า แต่ ที่ พระองค์ ทรงรัก เรา และทรงใช้
พระบุตรของพระองค์ ให้ เป็น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง้ หลาย
เพราะบาปของเรา 11 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า พระเจ้า ทรงรัก เราทัง้ หลาย
เช่น นี้ เราก็ ควรจะรัก ซึ่ งก ัน และกัน ด้วย 12 ไม่มี ผู้ ใดเคยเห็น พระเจ้า ไม่
ว่า เวลาใด ถ้า เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในเรา
ทัง้ หลาย และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์ อยู่ในเรา 13 ดังนี้ แหละเรา
ทัง้ หลายจึงรู ว่
้ า เราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์ แก่ เรา 14 และ
เราทัง้ หลายได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรให้เสด็จ
มาเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของโลก 15 ผู้ใดยอมรับว่า พระเยซู ทรงเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงสถิตอยูใ่ นคนนั ้น และคนนั ้นอยูใ่ นพระเจ้า
16 เราทัง
้ หลายจึงรูแ
้ ละเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรง
เป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรง
สถิต อยู่ ในผู้ นั ้น 17 ในข้อ นี้ แหละความรัก ของเราจึง สมบู รณ ์ เพื่อ เราทัง้
หลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร
เราทัง้ หลายก็ เป็นอย่างนั ้นในโลกนี้ 18 ในความรักนั ้นไม่มีความกลัว แต่
ความรักที่สมบูรณ์ นั ้นกได้
็ ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทําให้ทุกข์
ทรมาน และผู้ ที่ มี ความกลั วก ็ ยงั ไม่ มี ความรัก ที่ สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลาย
รัก พระองค์ ก็ เพราะพระองค์ ทรงรัก เราก่อน 20 ถ้า ผู้ ใดว่า “ข้าพเจ้า รัก
พระเจ้า� และยัง เกลียดชัง พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คนพู ดม ุสา เพราะ
ว่า ผู้ ที่ ไม่ รัก พี่ น้องของตนที่ แลเห็น แล้ว เขาจะรัก พระเจ้า ที่ ไม่ เคยเห็น
อย่างไรได้ 21 พระบัญญั ติ นี้ เราทัง้ หลายก็ ได้ มาจากพระองค์ คือ ว่า ให้
คนที่รก
ั พระเจ้านั ้นรักพีน
่ ้ องของตนด้วย
7

5

ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก
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1 ผูใดเชื
้
้ ้นกบ
็ ังเกิดจากพระเจ้า และ
่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผูนั

ทุกคนที่รก
ั พระองค์ผู้ทรงให้กําเนิ ดนั ้นก็รก
ั คนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วย
2 เมื่อ เราทัง
้ หลายรัก พระเจ้า และได้ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ เรา
จึง รู ้ วา่ เรา รัก คน ทัง้ หลาย ที่ เป็น บุตร ของ พระเจ้า 3 เพราะ นี่ แหละ เป็น
ความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทัง้ หลายรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และ
พระบัญญั ติ ของพระองค์ นั้น ไม่ เป็ นที ่ หนั กใจ 4 ด้วยว่า ผู้ ใดที่ บังเกิด จาก
พระเจ้า ก็ มีชัยชนะต่อโลก และนี่ แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้ มีชัยต่อโลก คือ
ความเชื่อ ของเราทัง้ หลายนี่ เอง 5 ใครเล่า ชนะโลก เว้น ไว้ แต่ ผู้ ที่ เชื่อ ว่า
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6 นี่ แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยนํ้า
และพระโลหิต คือพระเยซู คริสต์ ไม่ใช่ด้วยนํ้าอย่างเดียว แต่ด้วยนํ้าและ
พระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็น
ความจริง 7 เพราะมีพยานอยูส
่ ามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทัง้ สามนี้ เป็นองค์เดียวกัน 8 มีพยาน
อยู่ สามพยานในแผ่น ดิน โลก คือ พระวิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และ
พยานทัง้ สามนี้ สอดคล้องกัน 9 ถ้า เรายัง รับ พยานหลัก ฐานของมนุษย์
พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิง่ ใหญ่กว่า เพราะนี่ คือพยานหลักฐานของ
พระเจ้าซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ 10 ผู้ที่ เชื่อ
ใน พระ บุตร ของ พระเจ้า ก็ มี พยาน อยู่ ใน ตัว เอง ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ พระเจ้า ก็ ได้
กระทํา ให้ พระองค์ เป็น ผู้ ตรั สม ุสา เพราะเขามิ ได้ เชื่อ พยานหลัก ฐานที่
พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์

และพยานหลัก ฐานนั ้ นก ็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานชีวิตน
ิ รน
ั ดร์แก่ เราทัง้ หลาย และชี ว ิตน ี้ มี อยู่ ในพระบุตรของพระองค์ 12 ผู้ ที่ มี
พระบุตรก็มีชว
ิ ผูที
้ ่ไม่มพระบุ
ี
ตรของพระเจ้าก็ไม่มชี
ี วต
ิ 13 ข้อความเหล่า
ี ต
นี้ ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นมาถึง ท่านทัง้ หลายที่ เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของ
พระเจ้า เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ าท่านมีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเพื่อท่านจะได้
14
เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า และนี่ คือ ความมัน
่ ใจที่ เรามี
ต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์
ก็ทรงโปรดฟังเรา 15 และถ้าเรารู ว่้ า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูล
ขอสิง่ ใดๆ เราก็ รู ว่
้ า เราได้ รบ
ั ตามที่ เราทูล ขอจากพระองค์ นั ้น 16 ถ้า ผู้ ใด
เห็น พี่ น้องของตนกระทํา บาปอย่างหนึ่ ง อย่างใดที่ ไม่ นํา ไปสู่ ความตาย
ผู้ นั ้น จงทูล ขอ และพระองค์ ก็ จะทรงประทานชีวต
ิ แก่ ผู้ นั ้ นที ่ ได้ กระทํา
บาปซึ่ง ไม่ ได้ นํา ไปสู่ ความตาย บาปที่ นํา ไปสู่ ความตายก็ มี ข้าพเจ้า มิ ได้
ว่า ให้ เขาอธิษฐานสําหรับ บาปอย่างนั ้น 17 การอธรรมทุก อย่างเป็น บาป
แต่ บาปที่ ไม่ ได้ นํา ไปสู่ ความตายก็ มี 18 เราทัง้ หลายรู ้ว่า คนใดที่ บังเกิด
11

1 ยอห์น 5:19
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จากพระเจ้า ก็ ไม่ กระทํา บาป แต่ ว่า คนที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็ ระวัง รักษา
ตัว และมารร้ายนั ้น ไม่ แตะต้องเขาเลย 19 เราทัง้ หลายรู ้วา่ เราเป็น ของ
พระเจ้า และชาวโลกทัง้ สิน
้ ตกอยู่ ใต้ อํานาจของความชัว่ 20 และเราทัง้
หลายรู ้วา่ พระบุตรของพระเจ้า เสด็จ มาแล้ว และได้ ทรงประทานความ
เข้าใจแก่ เรา เพื่อ ให้ เรารู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ เที่ยงแท้ และเราทัง้ หลายอยู่ ใน
พระองค์ ผู้ เที่ยงแท้ นั ้น คือ อยู่ ในพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ นี่
แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ 21 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย
จงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรู ปเคารพ เอเมน
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457

2 ยอห์น 12

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ยอห์น

จดหมายฉบั บน ี้ เป็น จดหมายส่วนตัว สัน
้ ๆจากอัครสาวกยอห์น ไปถึง
“ท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรรไว้� ฉบับที่สองนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้เรารู ว้ า่
เราควรจะประพฤติอย่างไรต่อผู้ที่สอนเทียมเท็จ และมีคําเตือนพิเศษว่า
ผูที
้ ่ไม่เชื่อคําสอนในพระคัมภีรเก
์ ี่ยวกับพระเยซูคริสต์ก็ยังไม่ได้ความรอด
และคนเหล่านั ้นไม่ควรได้รบ
ั การต้อนรับอย่างคริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก

1 ข้าพเจ้าผูปกครอง
้
เรียน มายังท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว้ และ

บรรดาบุตรของเธอ ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า รัก เนื่ องด้วยความจริง นั ้น และมิ ใช่ แต่
ข้าพเจ้า เท่านั ้น แต่ คนทัง้ ปวงที่ ได้ รู ้จัก ความจริงก ็ร ักด ้วย 2 เพราะเห็น
แก่ความจริงที่อยู่ในเราทัง้ หลาย และซึ่งจะดํารงอยู่กับเราเป็นนิ ตย์ 3 ขอ
พระกรุ ณาธิคุณ พระเมตตาคุ ณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดา และ
จากพระเยซู คริสต์ เจ้ าพระบุตรแห่ง พระบิดา สถิต อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย
ในความจริง และในความรัก 4 ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ ที่ ได้ เห ็
นบุตรของท่านดําเนิ นตามความจริง ตามที่เราได้รบ
ั พระบัญญัติจากพระ
5
บิดา และท่านสุภาพสตรี บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่าน มิใช่ เสมือนหนึ่ ง
ว่า ข้าพเจ้า เขียนพระบัญญั ติ ใหม่ ให้ แก่ ท่าน แต่ เป็น พระบัญญั ติ ที่ เราได้
มี มาแล้ว ตัง้ แต่ เริม
่ แรก นั ่ นก ็ คือ ให้ เราทัง้ หลายรัก ซึ่ งก ัน และกัน 6 และ
ความรักนั ้ นก็คือ การที่เราทัง้ หลายดําเนิ นตามพระบัญญัติของพระองค์
นี่ เป็น พระบัญญั ติ นั ้น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ฟัง มาตัง้ แต่ เริม
่ แรก เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่
เพราะว่า มี ผู้ ล่อ ลวงเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก คือ คนที่ ไม่ รับ
ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์ คนนั ้น แหละเป็น ผู้ ล่อลวงและ
เป็น ปฏิ ปักษ์ ต่อ พระคริสต์ 8 ท่านทัง้ หลายจงระวัง ตัว ให้ ดี เพื่อ เราจะได้
ไม่ สูญ เสีย สิง่ ที่ เราได้ กระทํา มาแล้ว แต่ จะได้ รบ
ั บําเหน็ จ เต็ มท ี่ 9 ผู้ ใด
ละเมิดและไม่อยูในพระโอวาทของพระคริ
่
สต์ ผู้นั ้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่
ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ มี ทัง้ พระบิดาและพระบุตร 10 ถ้า ผู้
ใดมาหาท่านและไม่ นํา พระโอวาทนี้ มาด ้วย อย่า รับ เขาไว้ ในเรือน และ
อย่าขอพรให้เขาเลย 11 เพราะว่าผู้ที่ขอพรให้เขา ก็เข้าส่วนในการกระทํา
ชัว่ ของเขานั ้น 12 ข้าพเจ้า ยั งม ี ข้อความอีก หลายข้อ ที่ จะเขียนมาถึง ท่าน
แต่ ก็ ไม่ อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ้า หมึก ข้าพเจ้า หวัง ใจว่า จะมา
หาท่าน และสนทนากันต่อหน้า เพื่อความปีติยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ ยม
7
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13 บรรดาบุตรของน้ องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสรรไว้

ถึงมายังท่าน เอเมน

2 ยอห์น 13
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3 ยอห์น 1
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3 ยอห์น

ฉบั บท ี่ สามนี้ เข ียนโดยอัครสาวกยอห์น ไปถึง กายอัส ซึ่ งม ี ช่อ
ื เสียงดี
ในการต้อนรับ แขก พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักรได้ เป็น พยานว่า ผู้ ที่ เข
ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 นี้ เป็ นอ ัค รสาวกยอห์น อาจารย์ เอซู เบียสเข้าใจว่า
ยอห์น ได้ เข ียนฉบั บท ี่ 2 และ 3 หลัง จากที่ ท่านได้ รบ
ั การปล่อยจากเกาะ
ปัทมอส ซึ่งหลังจากที่ท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบับนี้ได้ยกย่องกายอัสสําหรับการประพฤติแบบคริสเตียนของเขาได้
เตือนเขาถึง เรือ
่ งดิ โอเตรเฟส (ซึ่ง เป็น ผู้ สอนผิด และผู้ ล่อลวงคนอื่น�
และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริอส
ั
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
เรียน กายอัสที่รัก ผูซึ
้ ่งข้าพเจ้ารักเนื่ องด้วยความ
จริง นั ้น 2 ท่านที่ รัก ข้าพเจ้า ปรารถนามากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะให้ ท่านจําเริญ
ขึ้น และ มี สุขภาพ ดี เหมือน อย่าง ที่ จิ ต วิญญาณ ของ ท่าน จําเริญ อยู่ นั ้น
3 เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็ นอย่างยิง
่ ้ องได้มา และเป็น
่ เมื่อพวกพีน
พยานถึงความจริงที่อยูในตั
่
วท่าน ตามที่ท่านได้ดําเนิ นตามความจริงนั ้น
4 ไม่มี สิ ่ง ใดที่ จะทําให้ ข้าพเจ้า ยินดี ยง
ิ่ กว่า นี้ คือ ที่ ได้ ยิ นว ่า บุ ตรทัง้ หลาย
ของข้าพเจ้าดําเนิ นตามความจริง
1 ข้าพเจ้าผูปกครอง
้

การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
ท่านที่ รัก เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ใดแก่ พี่ น้ องและแก่ คนแปลกถิน
่ ท่าน
ก็ กระทํา อย่างสัตย์ ซื่อ 6 เขาเหล่า นั ้น ได้ เป็น พยานต่อ หน้า คริสตจักรถึง
ความรัก ของท่าน ถ้า ท่านจะช่วยจัด ส่ง เขาเหล่า นั ้น ในการเดิน ทางของ
เขา ตามที่ สมควรตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็ จะกระทํา ดี 7 เขา
เหล่านั ้นได้ออกไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ และไม่ได้รับสิง่ ใด
จากพวกต่างชาติ เลย 8 ฉะนั ้น เราควรต้อนรับ คนอย่างนั ้น เพื่อ เราจะได้
เป็นผู้รว่ มงานกับความจริง
5

คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส
ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง คริสตจั กร แต่ ดิ โอเตรเฟส ผู้ อยากจะเป็น ใหญ่
เป็น โตท่ามกลางพวกเขาหาได้ รบ
ั รองเราไว้ ไม่ 10 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า
มา ข้าพเจ้า จะจดจํา การกระทํา ทัง้ หลายของเขา คือ ที่ เขาพรํา่ กล่าวใส่
ความเราด้วยถ้อยคําประสงค์ร้าย และเท่านั ้ นก็ยงั ไม่สาแก่ใจ เขาเองไม่
ยอมรับ รองพี่ น้องเหล่า นั ้น และหนํา ซํ้า ยั งก ี ดก ัน คนที่ ใคร่จะรับรองเขา
และไล่ เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่ รัก อย่า เอาเยีย
่ งสิง่ ที่ ชัว่
แต่จงเอาอย่างสิง่ ที่ดี ผู้ที่ทําดีก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
9
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12 เดเมตริอส
ั ได้ รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง และความจริง เองก็ เป็น
พยานอยู่ ในตัว ของมัน เองอยู่ แล้ว ใช่ แล้ว เราเองก็ เป็น พยานด้วย และ
ท่านก็ รู ้ว่า คํา พยานของเราเป็น ความจริง 13 ข้าพเจ้า มี หลายเรือ
่ งที่ จะ
เขียน แต่ไม่อยากจะเขียนถึงท่านด้วยนํ้าหมึกและปากกา 14 แต่ข้าพเจ้า
หวังใจว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้ และจะได้พูดกันต่อหน้า ขอสันติสุขจงมี
แก่ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานั บมายังท่าน ขอฝากความระลึก
ถึงมายังบรรดาสหายแต่ละคนตามชื่อของเขานั ้น
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยูดาส

ผู้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ ยู ดาสซึ่ง เป็น น้ องชายของยากอบ ท่านทัง้
สองเป็น น้ องชายของพระเยซู เจ้า คือ เป็น บุตรชายของโยเซฟและมารีย์
แต่ ท่านทัง้ สองได้ ถ่อมใจลงและเรียกตัว เองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของพระ
เยซูคริสต์�
ยู ดาสได้ เตือนพวกคริสเตียนเกี่ยวกับ ผู้ สอนเทียมเท็จ เหมือนกับ จด
หมายฉบั บท ี่ 2 ของเปโตรและขอให้ ผู้ อา่ น “ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความ
เชื่อ� โดยเตือนเขาว่า หลัง จากที่ พระเจ้า ทรงช่วยพวกอิสราเอลให้ พ้น
จากการเป็น ทาสในประเทศอียป
ิ ต์ พระองค์ ได้ ทรงทําลายทุก คนในพวก
เขาที่ ไม่ เชื่อ พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนบาปไว้จนกว่า จะถึง เวลาพิพากษา
พระองค์ ได้ ทรงทํา ลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์ จะ
ทรงพิพากษาคนที่กล่าวก้าวร้าวและ “คนเพ้อฝันแต่เรือ
่ งสกปรกโสโครก
เหล่า นี้ ได้ กระทํา ให้ เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน� ยู ดาสได้ ใช้ คํา พยากรณ์ ของเอ
โนคเกี่ยวกับ การครอบครองของพระคริสต์ (ในยุค 1000 ปี) และการ
พิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา

1 ยูดาส

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซู คริสต์ และเป็นน้ องชายของยากอบ เรียน
คนทัง้ หลายที่ ทรงชําระตัง้ ไว้ให้ บริสุทธิ์โดยพระเจ้า พระบิดา และที่ ทรง
คุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์ และที่ทรงเรียกไว้แล้ว 2 ขอพระเมตตา
คุณ สันติสุข และความรักจงเพิม
่ ทวียงิ่ ขึ้นแก่ท่านทัง้ หลายเถิด
คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ
3 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า พากเพียรเขียนถึง ท่านทัง้ หลายใน
เรือ
่ งเกี่ยวกับ ความรอดสําหรับ คนทัว่ ไปนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้า
จําเป็น ต้องเขียนเตือนสติ ท่านให้ ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง ครัง้
หนึ่ งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้ว 4 เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอด
เข้า มา อย่าง ไม่ รู ต
้ ัว ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ ถู ก เล็ง ไว้ ล่วง หน้า มา นาน แล้ วว ่า จะ ได้
รับ การ พิพากษา ลงโทษ อย่าง นี้ เป็น คน อธรรม ที่ ได้ บิ ด เบือน พระคุณ
ของพระเจ้า ของเราไปเป็นการกระทํา ความชัว่ ช้า ลามก และได้ ปฏิเสธ
พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แต่ เพียงพระองค์ เดียว และพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ถึง แม้ ว่า ท่านเคยรู เ้ รือ
่ งเหล่า นี้ มาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ ยงั ปรารถนา
ให้ ท่านทัง้ หลายระลึ กว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงโปรดช่วยให้ พลไพร่
5

ยูดาส 6

462

ยูดาส 19

นั ้น รอดจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ แล้ว ภายหลัง พระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเห
ล่านั ้ นที ่ไม่เชื่อพระองค์เสีย 6 และเหล่าทูตสวรรค์ที่ ไม่ได้รักษาเทวสภาพ
ของตน แต่ได้ละทิง้ ถิน
่ ฐานของตนนั ้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจําไว้ด้วยโซ่
ตรวนอันเป็นนิ รน
ั ดร์ ขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาในวันสําคัญ
ยิง่ นั ้น 7 เช่นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์และเมืองที่อยู่รอบๆ
นั ้น ที่ ได้ หลงตัว ไปกับ การผิด ประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทร
งบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องได้รบ
ั พระอาชญาในไฟนิ รน
ั ดร์
ผู้สอนเทียมเท็จ

เช่น เดียวกัน คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้ กระทํา ให้
เนื้ อหนั งเป็นมลทิน ดูหมิน
้ อาํ นาจ และพูดจาให้รา้ ยต่อผูมี
้ บรรดาศักดิ์
่ ผูมี
9 ฝ่ายอัครเทวทู ตาธิบด ี มี คาเอล ครัน
้ เมื่อ ท่านโต้ เถียงกับพญามารเรือ
่ ง
ศพของโมเสส ท่านเองก็ ยงั ไม่ บังอาจตัง้ ข้อ กล่าวหาอย่างเย้ย หยัน ต่อ
มารเลย ได้ แต่ เพียงกล่าวว่า “ขอให้องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด�
10 แต่ว่าคนเหล่านี้ พูดให้รา
้ ยถึงสิง่ ที่เขาเองไม่รู จ
้ ัก แต่ได้กระทําตามสิง่ ที่
ตนเองรู จ
้ ักตามสัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มีความคิด เขา
ได้ กระทํา ให้ ตนเองเสื่อมทรามไปด้วยการนั ้น 11 วิบัติ จงมี แก่ เขา เพราะ
เขาได้ ดําเนิ น ในทางของคาอิน และได้ วงิ่ พล่านไปตามความผิด พลาด
ของบาลาอัม เพราะเห็น แก่ สิน จ้าง และได้ พินาศไปในการกบฏอย่างโค
ราห์ 12 คน เหล่า นี้ เป็น รอย ด่าง ใน การ ประ ชุม เลี้ยง ผู กร ัก ของ ท่าน ทัง้
หลาย ขณะเขาร่วมการเลี้ยงกับท่าน เขาเลี้ยงแต่ตนเองโดยไม่เกรงกลัว
เลย เขาเป็น เมฆที่ ปราศจากนํ้า ที่ ถู กพัด ลอยไปตามลม เป็นต้น ไม้ ที่ ผล
ของมันเหีย
่ วแห้งไปจึงไม่มีผลอยู่เลย และตายมาสองหนแล้ว เพราะถูก
ถอนออกทัง้ ราก 13 เป็น คลื่ นที ่ บ้า คลัง่ ในมหาสมุทร ที่ ซัด ฟองของความ
บัดสี ของตนเองขึ้น มา เขาเป็น ดาวที่ ลอยลับ ไป เป็น ผู้ ที่ ตกอยู่ ในความ
มืดทึบตลอดกาล 14 เอโนคคนที่เจ็ดนั บแต่อาดัมได้พยากรณ์ ถึงคนเหล่า
นี้ ด้วยว่า “ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ เสด็จ มาพร้อมกับ พวกวิ สุทธิ ชน
ของพระองค์ หลายหมื่น 15 เพื่อ ทรงพิพากษาปรับ โทษคนทัง้ ปวง และ
ทรงกระทํา ให้ ทุ รชนทัง้ ปวงรู ส
้ ึก ตัว ถึง การอธรรมที่ เขาได้ กระทํา ด้วยใจ
ชัว่ และรู ส
้ ึก ตัว ถึง การหยาบช้า ทัง้ หมดที่ ทุ รชนคนบาปเหล่า นั ้น ได้ กล ่าว
ร้ายต่อพระองค์� 16 คนเหล่า นี้ มักเป็นคนบ่น เป็นคนโพนทะนา เป็นคน
ดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว และปากเขากล่าวคํา โอ้อวดต่างๆ เป็น
คนยกยอผู้อ่น
ื เพื่อหวังประโยชน์ ของตน 17 แต่ว่าท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ท่าน
จงระลึก ถึง คํา พยากรณ์ เมื่ อก ่อ นของเหล่า อัครสาวกของพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ 18 คือว่า พวกอัครสาวกนั ้นได้บอก
ท่านทัง้ หลายว่า “ในสมัย สุดท้ายจะมี คนเยาะเย้ย บังเกิด ขึ้น เขาเป็น คน
ที่ ดําเนิ นตามตัณหาอันชัว่ ของตัว� 19 คนเหล่านี้ คือคนที่ แยกตัวออกมา
และประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ
8
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ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน

20 แต่ท่านทัง
้ หลายผูเ้ ป็นทีรั
่ ก จงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออ

ัน บริสุทธิ์ ยงิ่ ของท่าน โดยการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 จง
รักษาตัว ไว้ ในความรัก ของพระเจ้า คอยพระกรุ ณาของพระเยซู คริสต์
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราจนถึงชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ 22 และจงแสดงความเมตตา
ต่อ บางคน โดยรู ้ความต่างกัน 23 และจงช่วยคนอื่นๆให้ รอดโดยความ
กลัว ด้วยการฉุ ด เขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง แม้ แต่ เสื้อผ้า ที่ เปรอะ
เปื้ อนด้วยเนื้ อหนั งเถิด 24 บัดนี้ แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษา
ท่านมิ ให้ ล้ม ลง และทรงนํา ท่านให้ ตัง้ อยู่ จําเพาะสง่า ราศี ของพระองค์
โดยปราศจากตําหนิ และมี ความร่าเริง ยินดี อย่างเหลือ ล้น 25 สง่า ราศี
พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระ
ปัญญาแต่ เพียงพระองค์ เดียว พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบัน กาล
และในกาลต่อๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือวิวรณ์

หน ังสือเล่ มน ี้ เป็น เล่ม เดียวในพระคัมภีร ์ซ่ึง เริม
่ ต้น และลงท้ายว่า ผู้
ที่ อ่านและประพฤติ ตามคํา สัง่ สอนที่ เข ียนไว้ ในหนั งสือ เล่ มน ี้ จะได้ รบ
ั
พระพร
อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ (1:4) ในปี ค�ศ� 95 ขณะ
ที่ ท่านถูกเนรเทศไปอยู่ที่ เกาะปัทมอส (1:9) “วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ �
นี้ ได้ เข ียนไปถึง คริสตจักรทัง้ 7 แห่ งโดยผู้นํา ของแต่ละแห่ง (ทูต) เพื่อ
จะเข้าใจหนั งสือวิวรณ์ ได้อย่างละเอียด เราควรอ่านหนั งสือดาเนี ยลก่อน
เพราะว่าคําพยากรณ์ ในหนั งสือดาเนี ยลเป็นพื้นฐานสําหรับคําพยากรณ์
ในหนั งสือวิวรณ์ คําสัง่ สอนสําหรับคริสตจักรทัง้ 7 นั ้ นก็เป็นสําหรับสมัย
นั ้น (1:11) แต่คําพยากรณ์ ส่วนมากก็เป็นสําหรับอนาคต “เหตุการณ์ ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในภายหน้า� (1:19) คําสัง่ สอนสําหรับคริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ซึ่ง
อยูใ่ นบทที่ 2 และ 3 ก็เป็นสําหรับคริสตจักรในเวลานั ้นเอง คือคริสตจักร
ทัง้ 7 นั ้น ไม่ได้เปรียบเทียบกับเวลา 7 สมัยของคริสตจักรซึ่งจะต้องสําเร็จ
ก่อนการเสด็จ กลับ มาของพระคริสต์ (ซึ่ง เป็น คํา สอนเท็จ� เพราะว่า ถ้า
เป็นอย่างนั ้น คําสอนของพระเยซู วา่ พระองค์ จะกลับมาอย่างขโมย และ
เราควรคอยท่า การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู ตลอดนั ้ นก ็ จะผิด ไป (มธ
24:36; มก 13:32-37) และคํา ตรัส ที่ ว่า “ไม่ใช่ ธุระของท่านที่ จะรู ้เวลา
และวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์� (กจ
1:7) ก็ จะผิด ไปเช่นก ัน แต่ ละคนที่ ตัง้ วัน และเวลาสําหรับ การเสด็จ กลับ
มาของพระเยซูก็ทําผิดอย่างมากมาย
เราควรจะพยายามตีความหมายของหนั งสือ วิวรณ์ นี้ อย่างตรงไปตรง
มา หน ังสือ นี้ พู ดถึง การปรากฏของผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ และผู้ พยากรณ์
เท็จ การทุกข์ทรมานยิง่ ใหญ่ซ่ึงเป็นเวลา 3 ปีครึง่ หรือ 42 เดือน และการ
ที่ผู้ต่อต้านพระคริสต์จะเป็นผู้นําของโลกและต้องการให้ทุกคนนมัสการ
เขาด้วย หน ังสือ นี้ กล ่าวถึง การปกป้องของพระเจ้า ต่อ ประเทศอิสราเอล
การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู พร ้ อมด้วยสง่า ราศี การสงครามที่ อารมา
เกดโดน การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็น เวลา 1000 ปี บนบัล
ลั งก ์ ของกษั ตริ ย์ ดาวิด และการพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อ พวกคนที่ ไม่
เชื่อที่ ตายไปแล้ว ในที่สุดพระเจ้าจะประทานกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ให้มาอยู่
บนโลกนี้ และพวกที่ รอดแล้ว จะประสบความสุ ขนิรน
ั ดร์กับพระเจ้า และ
พระคริสต์ (22:18-19) หนังสือนี้ เป็นหนั งสือปิดท้ายพระคัมภีรทํ
์ าให้พระ
คัมภีรเ์ สร็จบริบูรณ์
วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น
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1 วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงประทานแก่ พระองค์

เพื่อ
ชีแ
ั ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ รู ้ ถึง สิง่ ที่ จะต้อ งอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า
้ จงให้ ผู้รบ
และพระองค์ ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไปสําแดงแก่ ยอห์น ผู้ รับ
ใช้ ของพระองค์ 2 ยอห์น เป็น พยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็น
พยานฝ่ายคํา พยานของพระเยซู คริสต์ และเป็น พยานในเหตุ การณ์ ทัง้
สิน
้ ซึ่ง ท่านได้ เห ็น นั ้น 3 ขอความสุข จงมี แก่ บรรดาผู้ อา่ นและผู้ ฟัง คํา
พยากรณ์ เหล่านี้ และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคําพยากรณ์ นี้ เพราะ
ว่าเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
เขียนถึงคริสตจักรทัง้ เจ็ดในแคว้นเอเชีย

4 ยอห์นเรียนมายังคริสตจักรทัง
้ เจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชีย

ขอให้ท่านทัง้
หลายจงได้รบ
ั พระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผูทรงเป็
้
นอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ และ
ผู้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั ้น และจากพระวิญญาณทัง้
เจ็ด ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง ของพระองค์ 5 และจากพระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงเป็น
พยานที่ สัตย์ ซ่ ือ และทรงเป็น ผู้ แรกที่ ได้ ฟื้ นจากความตาย และผู้ทรง
ครอบครองกษั ตริย์ทัง้ ปวงในโลก แด่พระองค์ผู้ทรงรักเราทัง้ หลาย และ
ได้ ทรงชําระบาปของเราด้วยพระโลหิต ของพระองค์ 6 และทรงตัง้ เราไว้
ให้ เป็นก ษั ตริ ย์ และ เป็น ปุโรหิต ของ พระเจ้า พระ บิดา ของ พระองค์ พระ
เกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
‘ดู เถิด พระองค์ จะ เสด็จ มา ใน เมฆ และ นั ยน์ ตา ทุก ดวง และ คน เห
ล่านั ้ นที ่ ได้ แทง พระองค์ จะ เห็น พระองค์ และ มนุษย์ ทุ กชา ติ ทัว่ โลก จะ
รํา่ ไห้ เพราะ พระองค์� จง เป็น ไป อย่าง นั ้น เอ เมน 8 องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ได้ ตรั สว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐมและเป็น อวสาน ผู้
ทรงเป็นอยู่เดีย
๋ วนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้ น และ
ผู้ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด� 9 ข้าพเจ้า ยอห์น พี่ น้ องของท่านทัง้ หลาย
ผู้ เป็น เพื่อนร่วมการยากลําบาก และร่วมราชอาณาจั กร และร่วมความ
อดทนของพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า จึง ได้ มาอยู่ ที่ เกาะปัทมอส เนื่ องด้วย
พระวจนะของพระเจ้า และเนื่ องด้วยคําพยานของพระเยซูคริสต์ 10 พระ
วิญญาณได้ ทรงดลใจข้าพเจ้า ในวัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงดัง มาจากเบื้องหลัง ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตร 11 ตรั สว ่า
“เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น เบื้องต้น และเป็น เบื้องปลาย และ
สิ่ง ซึ่ง ท่าน ได้ เห ็น จง เขียน ไว้ ใน หนั งสือ และ ฝาก ไป ให้ ค ริ สต จักร
ทั้ง เจ็ด ที่ อยู่ ใน แคว้น เอเชีย คือ ค ริ สต จักร ที่ เมือง เอ เฟซัส เมือง ส
เม อร์ นา เมือง เปอร์ กาม ัม เมือง ธิ ยาทิ รา เมือง ซาร์ ดิส เมือง ฟี ลา
เดลเฟีย และเมืองเลาดีเซีย� 12 ข้าพเจ้าจึงเหลียวมาทางพระสุรเสียง
ที่ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า นั ้น ครัน
้ เหลียวแล้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็น คัน ประทีป ทองคํา
7
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เจ็ด คัน 13 และ ใน ท่ามกลาง คัน ประทีป ทัง้ เจ็ด คัน นั ้น มี ผู้ หน ่งึ เหมือน
กับ บุตร มนุษย์ ทรง ฉลอง พระองค์ กรอม พระบาท และ ทรง คาด ผ้า รัด
ประคดทองคําที่ พระอุระ 14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ ขาวดุจ
ขนแกะสี ขาว และขาวดุจหิมะ และพระเนตรของพระองค์ ดุ จเปลวเพลิง
15 พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ราวกับว่าได้ถู กหลอมใน
เตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย 16 พระองค์ ทรง
ถือ ดวงดาวเจ็ด ดวงไว้ในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ และมี พระแสง
สอง คม ที่ คมกริบ ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ และ สี พระ พักตร์
ของพระองค์ ดุ จด ัง ดวงอาทิตย์ ที่ ฉายแสงด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
17 เมื่อข้าพเจ้าได้เหน
็ พระองค์ ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนกับ คนที่ ตายแล้ว แต่ พระองค์ ทรงแตะตัว ข้าพเจ้า ด้วยพระหัตถ์
เบื้องขวา แล ้ว ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า กลัว เลย เราเป็น เบื้องต้น และ
เป็น เบื้องปลาย 18 และเป็น ผู้ ที่ ดํารงชีวต
ิ อยู่ เราได้ ตายแล้ว แต่ ดู
เถิด เราก็ยง
ั ดํารงชีวต
ิ อยูต
่ ลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน และเราถือลูกกุญ
แจแห่งนรกและแห่งความตาย
ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล
จงเขียนเหตุ การณ์ ซึ่ง เจ้า ได้ เห็น และเหตุ การณ์ ที่ กําลัง เป็น อยู่
ขณะนี้ กับท้ง
ั เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย 20 ส่วนความลึ
กลับของดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่ง
คัน ประทีป ทองคํา ทั้ง เจ็ด นั้ น ก็ คือ ดาวทั้ง เจ็ด ดวงได้ แก่ ทูต สวรรค์
ของคริสตจักรทั้งเจ็ด และคันประทีปเจ็ดคันซึ่งเจ้าได้เห็นแล้วน้น
ั ได้
แก่คริสตจักรทั้งเจ็ด�
19
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1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรทีเ่ มืองเอเฟซัสว่า ‘พระองค์

ผูทรงถื
้
อดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และดําเนิ น
อยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําทั้งเจ็ดนั้ นตรัสดังนี้ ว่า 2 เรารูจ
้ ักแนว
การกระทําของเจ้า รูความเหนื
้
่ อยยากและความอดทนของเจ้า และ
รู ้ วา
่ เจ้า ไม่ สามารถ ทน ต่อ ทุรชน ได้ เจ้ า ได้ ลองใจ คน เห ล่านั้ นที ่ กล
่าวว่า เขาเป็ นอ ัค รสาวก และหาได้ เป็น ไม่ และเจ้า ก็ เห ็ นว ่า เขาเป็น
คนมุสา 3 เรารู ้วา
่ พวกเจ้า ได้ ทนและมี ความเพียร และเหนื่ อยยาก
เพราะเห็น แก่ นามของเรา และมิ ได้ อ่อนระอาไป 4 แต่ เรามี ข้อ ที่ จะ
ต่อว่า เจ้า บ้าง คือ ว่า เจ้า ละทิ้ง ความรักด ้ง
ั เดิม ของเจ้า 5 เหตุ ฉะนั้ น
จงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วน้น
ั จงกลับใจเสียใหม่
และประพฤติ ตามอย่างเดิม มิ ฉะนั้ น เราจะรีบ มาหาเจ้า และจะยก
คัน ประทีป ของเจ้า ออกจากที่ เว้น ไว้ แต่ เจ้ าจะกลับ ใจใหม่ 6 แต่ ว่า
พวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้าง คือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิ โค
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เลาส์ นิยมที่ เราเองก็ เกล ียดชัง เช่ นก ัน 7 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง
พระวิญญาณตรัส ไว้ แก่ คริ สตจักรทั้ง หลาย ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะให้
ผู้ นั้ นก ิน ผลจากต้นไม้ แห่ งชีวต
ิ ที่ อยู่ ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ ของ
พระเจ้า�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา

8 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรทีเ่ มืองสเมอร์นาว่า ‘พระองค์

ผู้ ทรงเป็น เบื้องต้น และเป็น เบื้องปลาย ผู้ ซึ่ง สิ้นพระชนม์ แล้ว และ
กลับฟื้นขึ้นอีก ได้ตรัสดังนี้ ว่า 9 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า และ
เรารู ้ วา
่ พวกเจ้า มี ความทุกข์ ลําบากและยากจน (แต่ ว่า เจ้า ก็ มั่งมี)
และรู เ้ รื่องการหมิ่นประมาทของคนเหล่านั้ นที ่กล่าวว่า เขาเป็นพวก
ยิว และหาได้ เป็น ไม่ แต่ พวกเขาเป็น ธรรมศาลาของซาตาน 10 อย่า
กลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รบน
ั ้น
ั ดูเถิด พญามารจะขัง
พวกเจ้า บางคนไว้ในคุก เพื่อ จะลองใจเจ้า และเจ้า ทั้ง หลายจะได้ รบ
ั
ความทุกข์ ทรมานถึง สิบ วัน แต่ เจ้ าจงสัตย์ ซ่ อ
ื จนถึง ความตาย และ
11
เราจะมอบมงกุฎ แห่ง ชีวต
ิ ให้ แก่ เจ้า
ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง
พระวิญญาณตรัส ไว้ แก่ คริสตจักรทั้ง หลาย ผู้ ที่ มี ชัยชนะจะไม่ ได้ รับ
อันตรายจากความตายครัง
้ ทีส
่ องเลย�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม

จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห่ งค ริ สต จักร ที่ เมือง เปอร์ กาม ัม ว่า
‘พระองค์ ผู้ ทรงถือ ดาบสองคมที่คมกริบ ตรัสด ัง นี้ ว่า 13 เรารูจ
้ ัก แนว
การกระทํา ของเจ้า เรารูจ
้ ัก ที่ อยู่ ของเจ้า คือ เป็ นที ่ น่ั ง ของซาตาน เจ้
ายึดนามของเราไว้มั่น และไม่ปฏิเสธความเชื่อในเรา แม้ในเวลาที่อั
นที พาผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อของเรา ต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้า
ในที่ซ่ง
ึ ซาตานอยู่ 14 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวก
เจ้า บางคนถือ ตามคํา สอนของบาลาอัม ซึ่ง สอนบาลาคให้ ก่อ เหตุ
เพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุด คือให้เขากินของทีได้
่ บูชาแก่รูปเคารพ
15
แล้ว และให้ เขาล่วงประเวณี
และมี พวกเจ้า บางคนที่ ถือ คํา สอน
ของพวกนิ โคเลาส์ นิยมด้วยเหมือนกัน ที่ เราเองก็ เกลียดชัง 16 จง
กลับ ใจเสีย ใหม่ มิ ฉะนั้ น เราจะรีบ มาหาเจ้า และจะสู้ กับ เขาเหล่า นั้ น
ด้วยดาบแห่งปากของเรา 17 ใครมีหูกให้
็ ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณ
ตรัส ไว้แก่ คริสตจักรทั้ง หลาย ผู้ ที่ มี ชัยชนะ เราจะให้ ผู้ นั้ นก ิ นมานาที่
ซ่อนอยู่ และจะให้หินขาวแก่ผูนั
้ ้ นด้วย ทีหิ
่ นนั้ นมช
ี ่อ
ึ ไม่
ื ใหม่จารึกไว้ซ่ง
มีผูใดรู
้
เ้ ลยนอกจากผูที
้ รั
่ บเท่านั้ น�
12

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา
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จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห่ งค ริ สต จักร ที่ เมือง ธิ ยาทิ รา ว่า
‘พระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ
และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ได้ตรัสดังนี้ ว่า 19 เรารูจ
้ ักแนว
การกระทําของเจ้า ความรัก การปรนนิ บัติ ความเชื่อ และความเพียร
ของเจ้า และแนวการกระทําของเจ้า และรูว
้ า
่ การเบื้องปลายของเจ้า
20
มีมากกว่าการเบื้องต้น
แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือ
พวกเจ้า ยอมให้ ผู้ หญิง ชื่อ เยเซเบล ที่ ยกตัว ขึ้น เป็น ผู้ พยากรณ์ หญิง
หญิง นั้ น สอนและล่อลวงพวกผู้ รับ ใช้ ของเรา ให้ ล่วงประเวณี และให้
กิน ของที่ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว 21 เราได้ ให้ โอกาสหญิง นั้ น กลับ ใจ
จากการล่วงประเวณี ของนาง แต่นางก็ไม่ได้กลับใจเลย 22 ดูเถิด เรา
จะทิ้งหญิงนั้ นไว้บนเตียง และคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณี กับนาง เรา
ก็จะทิ้งไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์ เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั้ นจะกลับ
ใจจากการกระทําของตน 23 เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้ น
เสียให้ตาย และคริสตจักรทั้งหลายจะได้รูว่
้ าเราเป็นผู้พินิจพิจารณา
จิตใจ และเราจะให้ สิ ่ง ตอบแทนแก่ เจ้ าทั้ง หลายทุก คนให้ เหมาะสม
กับการงานของเจ้า 24 สําหรับพวกเจ้า และคนอื่นทีเหลื
่
ออยูที
่ เมื
่ องธิ
ยาทิรา ผูไม่
้ ถือคําสอนนี้ และไม่รูจั
้ กสิ่งทีเ่ ขาเรียกว่า ความลํ้าลึกของ
ซาตานนั้ น เราขอบอกว่า เราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้า 25 แต่สิ่งที่เจ้
ามีอยูแล
่ วน
้ ้น
ั จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา 26 ผูใดมี
้
ชย
ั ชนะและถือ
รักษากิจการของเราไว้จนถึงทีส
่ ุด ‘เราจะให้ผูนั
้ ้ นมอ
ี า
ํ นาจครอบครอง
บรรดาประชาชาติ 27 และผู้น้ั นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยคทา
เหล็ก เหมือนกับ เมื่อ หม้ อด ิ นของช่างหม้อ ที่ แตกออกเป็น เสีย
่ งๆ�
ตามทีเราได้
่
รบ
ั จากพระบิดาของเรา 28 และเราจะมอบดาวประจํารุง
่
29
ให้ แก่ ผู้ นั้ น
ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัส ไว้แก่ คริ
สตจักรทั้งหลายเถิด� ”
18

3
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส

1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิสว่า

‘พระองค์
ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั้ น
ได้ตรัสดังนี้ ว่า เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เจ้าได้ช่ อ
ื ว่ามีชีวิตอยู่
2
แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว เจ้าจงระแวดระวังให้ดี และกระตุ้นส่วน
ทีเหลื
่
ออยูซึ
่ ่งจวนจะตายอยูแล
่ วน
้ ้น
ั ให้แข็งแรงขึ้น เพราะว่าเราไม่พบ
การประพฤติ ของเจ้า ดี พร ้ อมต่อ พระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุ ฉะนั้ น เจ้
าจงระลึก ว่า เจ้า ได้ รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จงยึด ไว้ ให้ มั่น และกลับ ใจเสีย
ใหม่ ฉะนั้ นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และ
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เจ้า จะไม่ รู ้ว่า เราจะมาหาเจ้า เมื่อไร 4 แต่ ก็ มี พวกเจ้า สองสามชื่อ ที่
เมืองซาร์ ดิ สที่ ไม่ ได้ กระทํา ให้ เสื้อผ้า ของตนมี มลทิน และเขาเหล่า
นั้ น จะแต่ง ตัว สี ขาวเดิน ไปกับ เรา เพราะว่า เขาเป็น คนที่ สมควรแล้ว
5 ผู้ ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั้ น จะสวมเสื้อ สี ขาว และเราจะไม่ ลบชื่อ ผู้ น้ั น ออก
จากหนั งสือแห่งชีวต
ิ แต่เราจะรับรองชื่อผู้น้ั นต่อพระพักตร์พระบิดา
ของเรา และต่อ หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ 6 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง
ข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห่ งค ริ สต จักร ที่ เมือง ฟี ลา เดลเฟีย ว่า
‘พระองค์ ผู้ บริสุทธิ์ ผู้ สัตย์ จริง ผู้ ทรงถือ ลู กก ุญ แจของดาวิด ผู้ ทรง
เปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้ ใดปิด ผู้ ทรงปิด แล้ว จะไม่ มี ผู้ ใดเปิด ได้ ตรั สด ัง นี้
ว่า 8 เรารูจ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า ดู เถิด เราได้ ต้ังประตู ซ่ง
ึ เปิดไว้
ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ ไม่มใครปิ
ี
ดได้ เพราะว่าเจ้ามีกําลังเพียงเล็ก
น้ อย แต่กระนั้ นเจ้าก็ได้รักษาคําของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา
9 ดู เถิด เราจะทําให้ พวกธรรมศาลาของซาตานที่ พู ดม ุ สาว ่า เขาเป็น
พวกยิว และไม่ ได้ เป็น นั้ น ดู เถิด เราจะทําให้ เขามากราบลงแทบเท้า
ของเจ้า และให้เขารูว่
้ า เราได้ รก
ั พวกเจ้า 10 เพราะเหตุ เจ้ าได้ รก
ั ษา
คําของเราด้วยความเพียร เราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลอง
นั้ นด้วย ซึ่งจะบังเกิดขึ้นทั่วท้ง
ั โลก เพื่อจะลองดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่ว
11
แผ่น ดิน โลก
ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึ ดม ่น
ั ในสิ่ง ที่ เจ้ ามี เพื่อ
12
ไม่ ให้ ผู้ ใดชิง เอามงกุฎ ของเจ้า ไปได้
ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะกระทํา
ให้ผู้นั้ นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้น้ั นจะไม่ออก
ไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ทีผู
่ นั
้ ้น
และชื่อ เมืองของพระเจ้า ของเรา คือ กรุง เยรูซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจาก
สวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ทีผู
่ นั
้ ้น
13
ด้วย
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักร
ทั้งหลายเถิด�
7

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

จง เขียน ถึง ทูต สวรรค์ แห่ งค ริ สต จักร ที่ เมือง เลา ดี เซ ีย ว่า
‘พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมน ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริง
และทรงเป็น ปฐมเหตุ แห่ งสิ่ง สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ทรงสร้าง ได้ ตรั สด
ัง นี้ ว่า 15 เรารูจ
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า ว่า เจ้ าไม่ เย็น ไม่ ร้อน เรา
ใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน 16 ดังนั้ น เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็น
และไม่ ร้อน เราจะคายเจ้า ออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้า พูด ว่า
“เราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ต้องการสิ่งใด
14
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เลย� เจ้ าไม่ รู ้ ว่า เจ้า เป็น คนแร้นแค้น เข็ญใจ เป็น คนน่า สังเวช เป็น
คนขัดสน เป็น คนตาบอด และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติ เจ้ าให้
ซื้อ ทองคํา ที่ หลอมให้ บริสุทธิ์ ในไฟแล้ว จากเรา เพื่อ เจ้า จะได้ เป็น คน
มั่งมี และเสื้อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกาย
เปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้า
จะแลเห็นได้ 19 เรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้ น เหตุฉะนั้ น
จงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่
พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน
เรายืนเคาะอยูที
่ ประตู
่
ถ้าผูใ้ ดได้ยน
ิ เสียงของเรา และเปิด
ประตู เราจะเข้าไปหาผูนั
้ ้ น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และ
เขาจะรับ ประทานอาหารร่วมกับ เรา 21 ผู้ ใดมี ชัยชนะ เราจะให้ ผู้ นั้ น
นั่ งก ับ เราบนพระทีน
่ ่ั ง ของเรา เหมือ นกั บท ี่ เรามี ชย
ั ชนะแล้ว และได้
นั่ งก ับ พระบิดาของเราบนพระทีน
่ ่ั ง ของพระองค์ 22 ใครมี หูก ็ ให้ ฟัง
ข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด� ”
20 ดูเถิด

4
ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ต่อ จากนั ้น ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ประตู สวรรค์ เปิด อ้า อยู่ และพระ
สุรเสียงแรกซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ นั ้น ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตรว่า “จง
ขึ้น มาบนนี้ เถิด และเราจะสําแดงให้ เจ้ าเห็น เหตุ การณ์ ที่ จะต้องเกิด ขึ้น
ในภายหน้า� 2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณก็ ทรงดลใจข้าพเจ้า และดู เถิด
มี พระที่นั่ง ตัง้ อยู่ ในสวรรค์ และมี ท่านองค์ หน ่งึ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น
3 และ พระองค์ ผู้ ประทับ บน พระที่นั่ง นั ้น ปรากฏ ประดุจ พลอย หยก และ
พลอยทับทิม และมีรุง้ ล้อมรอบพระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1

คําสรรเสริญของผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่และสิงม
่
่ ีชีวิตที่อยูบนสวรรค์
และข้าพเจ้าได้เห็นผู้
อาวุโสยี่สิ บสี่ คนนั ่งอยู่บนที่ นั่งเหล่านั ้น ทุกคนนุ่งห่มเสื้อสี ขาว และสวม
มงกุฎทองคําบนศีรษะ 5 มีฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดังออกมาจาก
พระที่นั่ง นั ้น และมี ประทีป เจ็ด ดวงจุด ไว้ ตรงหน้า พระที่ นั ่ง ซึ่ง เป็น พระ
วิญญาณทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า 6 และตรงหน้า พระที่ นั่ง นั ้ นม ี ทะเลแก้ว ดู
เหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั ้นมสั
ี ตว์
สีตั
่ ว ซึ่งมต
ี าเต็มทัง้ ข้างหน้าและข้างหลัง 7 สัตว์ตัวทหน
ี่ ่ง
ึ นั ้นเหมือนสิงโต
สัตว์ตัวทส
ี่ องนั ้นเหมือนลูกโค สัตว์ตัวทส
ี่ ามนั ้นมหน
ี ้าเหมือนมนุษย์ และ
8
สัตว์ ตั วท ี่ สี ่ เหมือนนกอิน ทรีกําลั งบ ิน สัตว์ ทัง้ สี่ นั้น แต่ละตัว มี ปี กหก
ปีกอยู่รอบตัว และมีตาเต็มข้างใน และสัตว์เหล่ านั ้ นร้องตลอดวันตลอด
คืนไม่ได้หยุดเลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้า
4 และล้อมรอบพระที่ นั่งนั ้ นมีที่ นั ่ งอีกยี่สิ บสี่ ที่ นั่ง
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ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ได้ ทรงสภาพอยู่ ในกาลก่อน ผู้ ทรงสภาพอยู่
ในปัจ จุ บัน และผู้ ซ่ึง จะเสด็จ มา� 9 เมื่อ สัตว์เหล่ านั ้น ถวายคํา สรรเสริญ
ถวายพระเกียรติ และคํา ขอบพระคุณ แด่ พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง
ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 10 ผู้ อาว ุโสทัง้ ยี่ สิ บสี่ นั้ นก ็ ทรุ ด ตัว
ลง จําเพาะ พระ พักตร์ พระองค์ ผู้ ประทับ บน พระที่นั่ง นั ้น และ นมัสการ
พระองค์ผูทรงพระชนม์
้
อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรง
11
หน้าพระที่นั่งร้องว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระองค์ทรงสมควร
ที่ จะได้ รับคํา สรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิ์ เดช เพราะว่า พระองค์ ได้
ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงนั ้ นก ็ ทรงสร้างขึ้น แล้ว
และดํารงอยูต
่ ามชอบพระทัยของพระองค์�

5
หนังสือแห่งภัยพิบติ
ั ทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้
และในพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรงประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น
ข้าพเจ้าได้เห็นหนั งสือม้วนหนึ่ งเขียนไว้ทัง้ ข้างในและข้างนอก มีตราประ
ทับอยู่เจ็ดดวง 2 และข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิองค์
หนึ่ ง ประกาศ
์
ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “ใครเป็น ผู้ ที่ สมควรจะแกะตราและคลี่ หน ังสื อม ้ วน
นั ้น ออก� 3 และไม่ มี ผู้ ใดในสวรรค์ บนแผ่น ดิน โลก หรือ ใต้ แผ่ นดิ นที ่
สามารถคลี่ หน ังสื อม ้ วนนั ้น ออก หรื อด ู หน ังสือ นั ้น ได้ 4 และข้าพเจ้า ก็
รํา่ ไห้มากมาย เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่ หนังสื อม้วนนั ้นออกและอ่าน
หนั งสือนั ้น หรือดูหนังสือนั ้นได้
1

พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
บอกแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่าร้องไห้เลย
ดู เถิด สิ งโตแห่ง ตระกูล ยู ดาห์ เป็ นม ูล รากของดาวิด พระองค์ ทรงมี ชย
ั
แล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั ้น
ออกได้�
5 และมี ผู้ หน่ง
ึ ในพวกผู้อาวุ โสนั ้ น

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)
และ ใน ท่ามกลาง พระ ที่ นั ่ งก ับ สัตว์ ทัง้ สี่ นั ้น และ ท่ามกลาง พวก ผู้
อาวุโส ดู เถิด ข้าพเจ้า แลเห็น พระเมษโปดกประทับ ยืน อยู่ ประหนึ่ ง ทรง
ถูกปลงพระชนม์ ทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวง ซึ่งเป็นพระวิญญาณ
ทัง้ เจ็ดของพระเจ้า ที่ ทรงส่งออกไปทัว่ แผ่นดินโลก 7 และพระเมษโปดก
นั ้น ได้ เข ้า มารับ ม้วนหนั งสือ จากพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ผู้ ทรง
ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น 8 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ หนั ง สื อม ้ วนนั ้น แล้ว สัตว์
ทัง้ สี่ กับ ผู้ อาว ุโสยี่ สิ บสี่ คนนั ้ นก ็ ทรุ ด ตัว ลงจําเพาะพระพักตร์ พระเมษ
โปดก ทุ กคนถือ พิณ เขาคู่ และถือ ขันทองคํา บรรจุ เครือ
่ งหอม ซึ่ง เป็น คํา
9
อธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง และเขาทัง้ หลายก็รอ
้ งเพลงใหม่ ว่า
6
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ดังนี้ “พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ สมควรจะทรงรับ ม้วนหนั งสือ และแกะตรา
ม้วน หนั งสือ นั ้น ออก เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ถูก ปลง พระชนม์ แล้ว และ
ด้วยพระโลหิตของพระองค์ นั ้น พระองค์ ได้ ทรงไถ่ เราทัง้ หลายซึ่งมาจาก
ทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า 10 พระองค์
ได้ ทรงโปรดให้ เราทัง้ หลายเป็นกษั ตริย์ และเป็น ปุโรหิต ของพระเจ้า ของ
เรา และเราทัง้ หลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก�
ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงทูตสวรรค์ เป็ นอันมาก
นั บเป็นโกฏิๆเป็นแสนๆ ซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่งรอบสัตว์และผู้อาวุโสทัง้
หลายนั ้น 12 ร้องเสียงดังว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วน
ัน
้ เป็น ผู้ ที่ สมควรได้ รบ
ั ฤทธิ์เดช ทรัพย์ สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ
สง่าราศี และคําสดุดี� 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงสิงม
่ ีชีวิตทัง้ หมด ทัง้ ใน
สวรรค์ ในแผ่นดินโลก ใต้ แผ่นดินโลก ในมหาสมุทร และบรรดาที่ อยู่ใน
ที่ เหล่า นั ้น ร้องว่า “ขอให้ คํา สดุดี และเกียรติ และสง่า ราศี และฤทธิ์เดช
จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง และแด่ พระเมษโปดกตลอดไป
เป็นนิ ตย์� 14 และสัตว์ทัง้ สี่นั้นกร็ อ
้ งว่า “เอเมน� และผูอาว
้
ุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่ก็
ทรุ ดตัวลงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์
11 แล้วข้าพเจ้าก็ มองดู

6
ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)
เมื่อ พระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ ง นั ้น ออกแล้ว ข้าพเจ้า ก็ แล
เห็น และได้ยน
ิ สัตว์ตัว หนึ่ ง ในสัตว์สี ่ตั วน ั ้นร ้ องดุจ เสียงฟ้าร้องว่า “มาด ู
เถิด� 2 ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ ง และผู้ที่ ขี่ม้านน
ั ้ ถือ
ธนู และได้รบ
ั มงกุฎ และผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ
1

ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)

3 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั ้นแล้ว

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่
สองร้องว่า “มาดูเถิด� 4 และมีม้าอีกตัวหนึ่ งออกไปเป็ นม้าสีแดงสด ผู้ที่
ขีม้
่ าตัวนได้
ี้ รับอนุญาตให้นําสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทัง้ ปวง
รบราฆ่าฟันกัน และผู้นี้ ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ ง
ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สามนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน สัตว์ตั
วท ี่ สามร้องว่า “มาด ู เถิด � แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ แลเห็น และดู เถิด มี ม้า ดํา ตัว
หนึ่ ง และผู้ ที่ ขี่ ม้าน น
ั ้ ถือ ตราชู 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงออกมาจาก
ท่ามกลางสัตว์ ทัง้ สี่ นั้ นว ่า “ข้าวสาลี ราคาทะนานละหนึ่ ง เดนาริอัน ข้าว
บาร์เลย์สามทะนานต่อหนึ่ งเดนาริอัน และเจ้าอย่าทําอันตรายแก่ น้ํามัน
และนํ้าองุน
่ �
5
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ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่ งในสี่�
ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตั
วที่สี่รอ
้ งว่า “มาดูเถิด� 8 แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีกะเลียว
ตัวหนึ่ ง ผู้ที่ นั ่งบนหลั งม้านั ้ นมีช่อ
ื ว่าความตาย และนรกก็ ติ ดตามเขามา
ด้วย และได้ ให้ทัง้ สองนี้ มี อํานาจล้างผลาญแผ่น ดิน โลกได้ หนึ่ ง ในสี่ ส่วน
ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์รา้ ยแห่งแผ่น
ดิน
7 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่นั้นแล้ว

ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)
เมื่อ พระองค์ ทรง แกะ ตราด วง ที่ ห้า นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ แล เห็น ดวง
วิญญาณใต้ แท่น บูชา เป็ นว ิญ ญาณของคนทัง้ หลายที่ ถู กฆ่า เพราะพระ
วจนะของพระเจ้า และเพราะคําพยานที่เขายึดถือนั ้น 10 เขาเหล่านั ้นรอ
้ ง
เสียงดัง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิและสั
ตย์จริง อีกนาน
์
เท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษา และตอบสนองให้เลือดของเราต่อคน
ทัง้ หลายที่อยู่ในโลก� 11 แล้วพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่า
นั ้น ทุก คน และทรงกําชับ เขาให้ หยุด พัก ต่อ ไปอีก หน่ อย จนกว่า เพื่อนผู้
รับ ใช้ ของเขา และพวกพี่ น้องของเขาจะถูก ฆ่า เหมือนกับ เขานั ้น จะครบ
จํานวน
9

ตรา ประทับ ดวง ที่ หก (ความ โกลาหล บน แผ่น ดิน โลก เหตุ จาก
พระพิโรธ�
12 เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ หกนั ้น แล้ว ดู เถิด ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็น
แผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลายเป็ นมืดดําดุจผ้ากระสอบขนสัตว์
และดวงจันทร์ก็ กลายเป็น สี เลือด 13 และดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า ก็
ตกลงบนแผ่น ดิน เหมือนต้น มะเดื่ ออ ัน หวัน
่ ไหวด้วยลมกล้า จนทําให้ผล
หล่น ลงไม่ทัน สุก 14 ท้องฟ้า ก็ หายไปเหมือนกับ หนั งสือ ที่ เขาม้วนขึ้น ไป
หมด และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิม 15 แลว
้ กษั ตริ
ย์ ทัง้ หลายในโลก พวกคนใหญ่ คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้ มี อาํ นาจ
และทุก คนทัง้ ที่ เป็น ทาสและเป็ นอ ิ สระ ก็ ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า และโขดหิน
ตามภู เขา 16 พวกเขาร้องบอกกับ ภูเขาและโขดหินว ่า “จงล้ มท ับ เราเถิด
จงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั ่ง
และให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั ้น 17 เพราะว่าวันสําคัญแห่ง
พระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใดจะทนอยูได้
่ เล่า�

7
อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบ
ั การประทับตรา
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ สี ่ องค์ ยืน อยู่ ที่
มุ มท ง
ั ้ สี่ ของแผ่น ดิน โลก ห้ามลมในแผ่น ดิน โลกทัง้ สี่ ทิศ ไว้ เพื่อ ไม่ ให้
ลมพัด บนบก ในทะเล หรือ ที่ ต้นไม้ ใดๆ 2 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นทูต สวรรค์ อี
1
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กองค์หน่ง
ึ ปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ อยู่ และท่านได้ ร้องประกาศด้วยเสียงอัน ดัง แก่ ทูต สวรรค์ ทัง้
สี่ ผู้ ได้ รับ มอบอํานาจให้ ทํา อันตรายแก่ แผ่ นดิน และทะเลนั ้น 3 ว่า “จง
อย่า ทํา อันตรายแผ่น ดิน ทะเลหรือ ต้นไม้ จนกว่า เราจะได้ ประทับ ตราไว้
ที่ หน ้า ผากผู้ รับ ใช้ทัง้ หลายของพระเจ้า ของเราเสี ยก ่อน� 4 และข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ จํานวนของผู้ ที่ ได้ การประทับ ตรา คือ ผู้ ที่ ได้ การประทับ ตรานั ้น ก็
มาจากทุกตระกูลในชนชาติอส
ิ ราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน 5 ผู้ที่มาจาก
ตระกูล ยู ดาห์ได้ การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล รู เบน
ได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล กาดได้การประทับ
ตราหมื่น สองพัน คน 6 ผู้ ที่ มาจากตระกูล อาเชอร์ได้ การประทับ ตราหมื่น
สองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลนัฟทาลี ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
ผู้ ที่ มาจากตระกูล มนั ส เสห์ ได้ การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน 7 ผู้ ที่ มา
จากตระกูลสิเมโอนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูล
เลวีได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผูที
้ ่มาจากตระกูลอิสสาคาร์ได้การ
8
ประทับตราหมื่นสองพันคน ผูที
้ ่มาจากตระกูลเศบูลุนได้การประทับตรา
หมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลโยเซฟได้การประทับตราหมื่นสองพัน
คน ผู้ที่มาจากตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั ่ง
ต่อ จากนั ้น มา ข้าพเจ้า ก็ มองดู และดู เถิด คนมากมาย ถ้า มี ผู้ ใดจะ
นั บประมาณมิได้เลย มาจากทุกชาติ ทุกตระกูล ประชากร และทุกภาษา
คนเหล่า นั ้น สวมเสื้อ สี ขาว ถือ ใบตาลยืน อยู่ หน ้า พระที่ นั ่ง และต่อ พระ
พักตร์พระเมษโปดก 10 คนเหล่านั ้ นร ้ องเสียงดัง ว่า “ความรอดมี อยู่ ที่
พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่ นั ่ง และมีอยู่ที่พระเมษโปดก� 11 และ
ทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงที่ ยน
ื รอบพระที่ นั ่ง รอบผู้ อาวุโส และรอบสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น
ก้มลงกราบหน้าพระที่นั ่ง และนมัสการพระเจ้า 12 กล่าวว่า “เอเมน ความ
สรรเสริญ สง่าราศี ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิ์
เดช จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน� 13 และคนหนึ่ งใน
พวกผู้อาวุโสนั ้ นถามข้าพเจ้าว่า “คนที ่สวมเสื้อสี ขาวเหล่านี้ คือใคร และ
มาจากไหน� 14 ข้าพเจ้า ตอบท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ ทราบอยู่ แล้ว
� ท่านจึง บอกข้าพเจ้า ว่า “คนเหล่า นี้ คือ คนที่มาจากความทุกข์ เวทนา
ครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ ชาํ ระล้างเสื้อผ้า ของเขาในพระโลหิต ของพระเมษ
โปดกจนเสื้อผ้านั ้นขาวสะอาด 15 เพราะเหตุ นั้นเขาทัง้ หลายจึงได้ อยู่หน
้า พระที่นั่ง ของพระเจ้า และปรนนิ บั ติ พระองค์ ในพระวิหารของพระองค์
ทัง้ กลางวัน และกลางคืน และพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง จะสถิต อยู่
ท่ามกลางเขาเหล่านั ้น 16 พวกเขาจะไม่หว
ิ กระหายอีกเลย แสงแดดและ
9
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ความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป 17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่
กลางพระที่นั่งนั ้นจะทรงเลี้ยงดู เขาไว้ และจะทรงนําเขาไปให้ถึงนํ้าพุ แห่
งชีวต
ิ และพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั ้น�

8
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ เจ็ด ความเงียบก็ ครอบคลุม สวรรค์
อยู่ ประมาณครึง่ ชัว่ โมง 2 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ยืน
อยู่ เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า นั ้น ได้ รับ พระราชทานแตรเจ็ด คัน 3 และ
ทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ง
ึ ถือ กระถางไฟทองคํา ออกมายืน อยู่ ที่ แท่น และ
ทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็ นอ ัน มากแก่ ทูต องค์ นั ้น เพื่อ ให้ ถวายร่วมกับ
คํา อธิษฐานของวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวงบนแท่น ทองคํา ที่ อยู่ หน ้า พระที่นั่ง นั ้น
4 และควัน เครือ
่ งหอมนั ้ นก ็ ลอยขึ้น ไปพร้อมกับ คํา อธิษฐานของวิ สุทธิ
ชนทัง้ หลาย จากมือ ทูต สวรรค์ สู่ เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า 5 แล ้ วท ูต
สวรรค์องค์นั ้ นก็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระถาง
นั ้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว
6 และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือแตรทัง
้ เจ็ดนั ้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า
1

แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ งในสาม�

7 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ แรกเป่ าแตรขึ้น

ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถู ก
ทิง้ ลงบนแผ่นดิน ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่ งในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไป
หมดสิน
้
แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม�

เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สองเป่า แตรขึ้น ก็ มี สิ ่ง หนึ่ ง เหมือนภู เขาใหญ่
กําลังลุกไหม้ถูกทิง้ ลงไปในทะเล และทะเลนั ้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ ง
ในสามส่วน 9 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งในสามส่วน
และบรรดาเรือกําปั่ นแตกเสียหนึ่ งในสามส่วน
8

แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม�

10 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่ าแตรขึ้น

ก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่ งเป็นเปลว
ไฟลุกโพลงดุจโคมไฟตกจากท้องฟ้า ดาวนั ้นตกลงบนแม่น้ําหนึ่ งในสาม
ส่ วน และตกที่ บ่อนํ้า พุ ทัง้ หลาย 11 ดาวดวงนี้ มี ชื่อ ว่า บอระเพ็ด รสของ
นํ้า กลายเป็น รสขมเสีย หนึ่ ง ในสามส่ วน และคนเป็ นอ ัน มากก็ ได้ ตายไป
เพราะนํ้านั ้นกลายเป็นนํ้ารสขมไป
แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม�
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12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่ าแตรขึ้น

ดวงอาทิตย์ก็ถูกทําลายไปหนึ่ งใน
สามส่ วน ดวงจันทร์และดวงดาวทัง้ หลายก็ เช่นเดียวกันจึ งมืดไปหนึ่ งใน
สามส่วน กลางวันกไม่
็ สว่างเสียหนึ่ งในสามส่วน และกลางคืนกเ็ ช่นเดียว
กับ กลางวัน 13 แล้วข้าพเจ้า ก็ มองดู และได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ที่ บินอ
ยูใ่ นท้องฟ้า ร้องประกาศเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมีแก่คนทัง้ หลาย
ที่ อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทัง้ สามองค์กําลังจะ
เป่าอยูแล้
่ ว�

9
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว�
เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เป่า แตรขึ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็น ดาวดวงหนึ่ ง ตก
จากฟ้าลงมาที่ แผ่นดินโลก และประทานลู กกุญแจสําหรับเหวที่ ไม่มีก้น
เหวให้ แก่ ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อ เขาเปิด เหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น ก็ มี ควัน พลุ่ง
ขึ้น มาจากเหวนั ้น ดุจ ควันที ่ เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็ มืด ไป
เพราะเหตุ ควั นที ่ ข้น
ึ มาจากเหวนั ้น 3 มี ฝูง ตัก
๊ แตนบิน ออกจากควัน นั ้น
มายัง แผ่น ดิน โลก ได้ ประทานอํานาจแก่ ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือนกับ อํานาจ
ของแมลงป่องแห่ง แผ่น ดิน โลก 4 และมี คํา สัง่ แก่ มัน ไม่ ให้ ทําร้ายหญ้า
บนแผ่นดินโลก หรือพืชเขียว หรือต้นไม้ แต่ ให้ทําร้ายคนเหล่านั ้ นที ่ไม่มี
ตราของพระเจ้า บนหน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และไม่ ให้ ฆ่า คนเหล่า นั ้น
แต่ให้ทรมานเขาห้าเดือน การทรมานนั ้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูก
แมลงป่องต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่านั ้น คนทัง้ หลายจะแสวงหาความตาย
แต่ จะไม่ พบ เขาอยากจะตาย แต่ ความตายจะหนี ไปจากเขา 7 ตัก
๊ แตน
นั ้ นม ี รู ปร่า งเหมือนม้า ที่ ผูก เครือ
่ งพร้อมสําหรับ ออกศึก บนหัว มี สิ ่ง หนึ่ ง
ที่ ดู เหมือนมงกุฎ ทองคํา หน ้า มัน เหมือนหน้า มนุษย์ 8 ผมมัน เหมือนผม
ผู้หญิง ฟั นมันเหมือนฟันสิงโต 9 มันมีทับทรวงเหมือนกั บทับทรวงเหล็ก
เสียงปีก มัน เหมือนเสียงรถม้า เป็ นอ ัน มากกรู เข ้า รบข้าศึก 10 มั นม ี หาง
เหมือนหางแมลงป่อง และหางมันนั ้ นมีเหล็กไน มันมีอาํ นาจที่ จะทําร้าย
มนุษย์ ตลอดห้า เดือน 11 มั นม ี ทูต แห่ง เหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น เป็นกษั ตริย์
ปกครองมัน ที่มีชื่อเรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบัดโดน แต่ในภาษากรีกเรียก
ว่า อปอลลิ โยน 12 วิบัติ อย่างที่ หน ่ง
ึ ผ่านไปแล้ว ดู เถิด ยั งม ี วิบัติ อี กสอง
อย่างที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
1

แตรที่หก (มนุษย์หน่งึ ในสามถูกฆ่าตาย�
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงออกมาจาก
เชิงงอนมุมทง
ั ้ สี่ของแท่นทองคําที่อยูเบื
่ ้องพระพักตร์พระเจ้า 14 เสียงนั ้น
สัง่ ทูตสวรรค์ องค์ ที่ หกที่ ถือแตรนั ้ นว่า “จงแก้ มัดทูตสวรรค์ ทัง้ สี่ ที่ ถู กมัด
ไว้ที่ แม่น้าํ ใหญ่ นั ้น คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส� 15 ทูต สวรรค์ ทัง้ สี่ ก็ ถู กแก้ ปล่อย
ไป ซึ่ง ทรงเตรียมไว้สําหรับ ชัว่ โมง วัน เดือน และปี ที่ จะให้ฆ่า มนุษย์เสีย
13 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ หกเป่ า แตรขึ้น
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หนึ่ งในสามส่วน 16 และจํานวนพลทหารม้ามีสองร้อยล้าน นี่ คือจํานวนที่
ข้าพเจ้าได้ยิน 17 ในนิ มิตนัน
้ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้ คือ ผู้ที่นั ่งบน
หลังม้านั ้น ก็มีทับทรวงสีไฟ สีพลอยสีแดง และสีกํามะถัน หัวม้าทัง้ หลาย
นั ้นเหมือนหัวสิงโต มี ไฟและควันและกํามะถันพลุ่งออกมาจากปากของ
มัน 18 มนุษย์ถู กฆ่า เสีย หนึ่ ง ในสามส่วนด้วยภัย พิบั ติ สามอย่างนี้ คือ ไฟ
และควันและกํามะถันทีพลุ
่ ง่ ออกมาจากปากมันนั ้น 19 เพราะว่าฤทธิข
์ อง
ม้านั ้นอยูที
่ ่ปากและหาง หางของมันเหมือนงูและมีหัว สิ่งเหล่านี้ ทําให้มัน
ทําร้ายคนได้ 20 มนุษย์ทัง้ หลายที่เหลืออยู่ ที่มิได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่า
นี้ ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทํา ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา
‘รู ปเคารพที่ ทํา ด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หิน และไม้ รู ปเคารพเหล่า
นั ้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้� 21 และเขาก็มิได้กลับใจเสียใหม่จากการ
ฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

10
ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง

และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิ์ มากอีก องค์ หน ่งึ ลงมาจาก
สวรรค์ มี เมฆคลุม ตั วท ่าน และมี รุง้ บนศีรษะท่าน และหน้า ท่านเหมือน
ดวงอาทิตย์ และเท้า ท่านเหมือนเสาไฟ 2 ท่านถือ หนั งสือ เล็กๆม้วนหนึ่ ง
ซึ่ง คลี่ อยู่ ในมือ ของท่าน ท่านวางเท้า ขวาของท่านบนทะเล และเท้า ซ้าย
ของ ท่าน บน บก 3 ท่าน ร้องเสีย งดั งด ุจ เสียง สิงโต คําราม เมื่อ ท่าน ร้อง
แล้ว เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ด เสียงก็ ดัง ขึ้น 4 เมื่อ เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ด ดัง ขึ้น
แล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน แต่ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์
ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “จงประทับ ตราปิด ข้อความซึ่ง ฟ้าร้องทัง้ เจ็ด ได้ รอ
้ ง
นั ้น จงอย่า เขียนข้อความเหล่า นั ้น� 5 ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ ที่ ข้าพเจ้า เห็น
ยืน อยู่ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น ได้ ชู มือ ขึ้น สู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดย
อ้างพระนามของพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ ผู้ได้ ‘ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์นั ้น ทรงสร้างแผ่นดินโลก และ
สรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินโลกนั ้น และทรงสร้างทะเล กับสรรพสิง่ ซึ่งม
ี อยู่ ในทะเลนั ้น� ว่า จะไม่ มี การเนิ่ น ช้า อีก ต่อ ไปแล้ว 7 แต่ ว่า ในวัน แห่ง
เสียงของทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดนั ้น คือเมื่อท่านจะเป่าแตรขึ้น ความลึกลับ
ของพระเจ้า ที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์นั้นกจ
็ ะสําเร็จ 8 และพระสุรเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ จากสวรรค์
นั ้น ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี กว่า “จงไปรับ หนั งสือ เล็กๆม้วนนั ้ นที ่ คลี่ อยู่ ในมือ
ของทูต สวรรค์ องค์ ที่ ยืน อยู่ ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น� 9 ข้าพเจ้า จึง ไป
หาทูตสวรรค์ องค์ นั ้นและกล่าวแก่ ท่านว่า “ขอหนั งสื อม้วนเล็กนั ้นเถิด�
ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “เอาไปเถิด และกิ นม ัน เสีย มัน จะทําให้ ท้องเจ้า
1
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ขม แต่ เมื่อ อยู่ ในปากของเจ้า มัน จะหวานเหมือนนํ้า ผึ้ง� 10 ข้าพเจ้า รับ
หนั ง สื อม ้ วนเล็ก นั ้น จากมือ ทูต สวรรค์ แล้ว ก็ กิน เข้าไป ขณะที่ มัน อยู่ ใน
ปากของข้าพเจ้านั ้นมนก
ั ห
็ วานเหมือนนํ้าผึ้ง แต่เมื่อข้าพเจ้ากินมันเข้าไป
แล้วท้องข้าพเจ้าก็ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “เจ้าต้องพยากรณ์ อีก
ต่อชนชาติทัง้ หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์�

11
การวัดพระวิหารชัน
้ ใน
ท่านผู้ หน ่ง
ึ จึง เอาไม้ อ้อ ท่อนหนึ่ ง ให้ ข้าพเจ้า รู ป ร่างเหมือนไม้ เรียว
และ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ยืน อยู่ กล่าว ว่า “จง ลุก ขึ้น ไป วัด พระ วิหาร ของ
พระเจ้า และแท่นบูชา และคํานวณคนทัง้ หลายซึ่งนมัสการในนั ้น 2 แต่ไม่
ต้องวัดลานชัน
้ นอกพระวิหารนั ้น เพราะว่าที่นั่นได้มอบไว้แก่คนต่างชาติ
แล้ว และเขาจะเหยียบยํ่าเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอดสี่สิบสองเดือน
1

คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง
และ เรา จะ ให้ ฤทธิ์ อํานาจ แก่ พยาน ทัง้ สอง ของ เรา และ เขา จะ
พยากรณ์ ตลอดพัน สองร้อยหกสิบ วัน นุ่ง ห่ มด ้วยผ้า กระสอบ 4 พยาน
ทัง้ สองนั ้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคันที่ตัง้ อยูเบื
่ ้อง
พระพักตร์พระเจ้า ผู้ ทรงเป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก 5 ถ้า ผู้ ใดประสงค์ จะ
ทําร้ายพยานทัง้ สองนั ้น ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผูนั
้ ้น
ถ้า ผู้ ใดจะทําร้ายพยานทัง้ สอง ผู้ นั ้ นก ็ จะต้องตายในลักษณะนี้ 6 พยาน
ทัง้ สองมี ฤทธิปิ
์ ด ท้องฟ้า ได้ เพื่อ ไม่ ให้ฝนตกในระหว่างวัน เหล่านั ้ นที ่ เขา
กําลังพยากรณ์ และมีฤทธิอํ
์ านาจเหนื อนํ้าทําให้กลายเป็นเลือดได้ และมี
ฤทธิบั
้ ็ได้ตามความปรารถนา
์ นดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหนํ่าโลก กี่ ครังก
ของเขา 7 และเมื่อ เสร็จ สิน
ึ มาจากเหว
้ การเป็น พยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ ข้น
ที่ ไม่มีก้นเหวก็จะสู้ รบกับเขา จะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสีย 8 และศพของ
เขาจะอยู่ ที่ ถนนในเมืองใหญ่ นั ้น ซึ่ง ตามฝ่ายจิต วิญญาณเรียกว่า เมือง
โสโดมและอียป
ิ ต์ อัน เป็น เมืองซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราถูก ตรึงด ้วย
9 คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่ งด ู ศพ
เขาตลอดสามวันคร่งึ และจะไม่ยอมให้เอาศพนั ้นใส่อุโมงค์เลย 10 คนทัง้
หลายซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะเขา และจะสนุกสนานรืน
่ เริง จะ
ให้ของขวัญแก่กัน เพราะว่าผู้พยากรณ์ ทัง้ สองนี้ ได้ทรมานคนเหล่านั ้ นที่
อาศัยอยู่ในโลก� 11 เมื่อเวลาผ่านไปสามวันคร่งึ แล้ว ลมปราณแห่งชีวต
ิ
จากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีก และเขาก็ลุกขึ้นยืน คนทัง้ หลายที่ได้เห
็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงดัง
มาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า “จงขึ้นมาที่นี่ เถิด� และพวกศั ตรู ก็เห็นเขา
ขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์
3
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แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่

และในเวลานั ้ นก ็ เก ิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ และเมืองนั ้ นก ็ ถล่ม ลงเสีย
หนึ่ งในสิบส่วน มีคนตายเพราะแผ่นดินไหวเจ็ดพันคน และคนที่เหลืออยู่
นั ้ นม ี ความหวาดกลัว ยิง่ และได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า แห่ง สวรรค์
14 วิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที่สามก็จะมาถึงในไม่ชา
้
นี้ แหละ
13

แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์�

15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจดก
็ เ็ ป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าว

ขึ้น ดังๆ ใน สวรรค์ ว่า “ราช อาณาจักร ทัง้ หลาย แห่ง พิภพ นี้ ได้ กล ับ เป็น
ราชอาณาจักรทัง้ หลายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และเป็น ของพระ
คริสต์ ของพระองค์ และพระองค์ จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น นิ ตย์�
16 และผู้ อาว ุโสยี่ สิ บสี่ คนซึ่ง นั ่ง ในที่ นั่ง ของตนเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ก็
ทรุ ด ตัว ลงกราบนมัสการพระเจ้า 17 และทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเจ้า องค์
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงดํารงอยู่บัดนี้ และผู้ได้ทรง
ดํารงอยู่ ในกาลก่อน และผู้ จะเสด็จ มาในอนาคต ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรง ใช้ ฤทธา นุ ภาพ อัน ใหญ่ ยิง่ ของ
พระองค์ และได้ ทรงครอบครอง 18 เหล่ าประชาชาติ มี ความโกรธแค้น
แต่พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา
คนทัง้ หลายที่ตายไปแล้ว และถึงเวลาที่พระองค์จะทรงประทานบําเหน็ จ
แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ คือ พวกศาสดาพยากรณ์ และวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวง
และแก่ คนทัง้ หลายที่ ยาํ เกรงพระนามของพระองค์ ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย และ
ถึง เวลาแล้ วท ี่ พระองค์ จะทรงทําลายคนที่ ทําลายแผ่น ดิน โลก� 19 แล ้ว
พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหารนั ้นเห็นมีหีบพันธ
สัญญาของพระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว
ลูกเห็บก็ตกอย่างหนั ก

12
ผู้หญิงและพญานาค
มี การมหัศจรรย์ ใหญ่ ยิง่ ปรากฏในสวรรค์ คือ ผู้ หญิง คนหนึ่ งม ี ดวง
อาทิตย์ เป็น อาภรณ์ มี ดวงจันทร์ อยู่ ใต้เท้า และบนศีรษะมีด วงดาวสิบ
สองดวงเป็น มงกุฎ 2 ผู้ หญิง นั ้ นม ี ครรภ์ และร้องครวญด้วยความเจ็บ
ครรภ์ ที่ ใกล้ จะ คลอด 3 และ มี การ มหัศจรรย์ อี กอ ย่าง หนึ่ ง ปรากฏ ใน
สวรรค์ ดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่ ง มีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่
หัวเหล่านั ้ นมีมงกุฎเจ็ดอัน 4 หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิง้ ลง
มาที่ แผ่นดินโลกเสีย หนึ่ งในสามส่ วน และพญานาคนั ้นยืนอยู่เบื้องหน้า
ผู้หญิงที่กําลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว
1

หนั งสือวิวรณ์ 12:5

480

หนั งสือวิวรณ์ 12:17

บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง

หญิง นั ้น คลอดบุตรชาย ผู้ ซึ่ง จะครอบครองประชาชาติ ทัง้ ปวงด้วย
คทา เหล็ก และ บุตร นั ้น ได้ ขึ้น ไป ถึง พระเจ้า ถึง พระที่นั่ง ของ พระองค์
6 และหญิง นั ้ นก ็ หนี เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ที่ นางมี สถานที่ ซึ่ง พระเจ้า
ได้ ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้ รบ
ั การเลี้ยงดู อยู่ที่ นั ่นตลอดพันสอง
ร้อยหกสิบวัน
5

มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน

7 และมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่าน

ได้ ต่อสู้ กับ พญานาค และพญานาคกับ พวกทูต ของมั นก ็ ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่าย
พญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่ มี ที่ อยู่ ในสวรรค์ อี กเลย 9 พญานาค
ใหญ่ซ่ึงเป็นงูดึกดําบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญามารและซาตาน ผูล่
้ อลวง
มนุษย์ทัง้ โลก พญานาคและพวกทูตของมันกถู
็ กผลักทิง้ ลงมาในแผ่นดิน
โลก 10 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดัง ขึ้น ในสวรรค์ ว่า “บัดนี้ ความรอด และ
ฤทธิ์เดช และราชอาณาจักรแห่ง พระเจ้า ของเรา และอํานาจพระคริสต์
ของพระองค์ ได้ มาถึง แล้ว เพราะว่า ผู้ ที่ กล ่าวโทษพวกพี่ น้องของเราต่อ
พระพักตร์พระเจ้า ของเรา ทัง้ กลางวัน และกลางคืน นั ้น ก็ได้ ถู กผลัก ทิง้
ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่านั ้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก
และโดยคํา พยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ ได้ เสียดายที่ จะพลี ชีพของ
ตน 12 ฉะนั ้น สวรรค์ และบรรดาผู้ ที่ อยู่ ในสวรรค์ จงรืน
่ เริง ยินดี เถิด แต่
วิบัติ จะมี แก่ ผู้ ที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกและทะเล เพราะว่า พญามารได้ ลงมา
หาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นั ก เพราะมันรู้วา่ เวลาของมันมีน้ อย�
ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น
เมื่อ พญานาคนั ้น เห็ นว ่า มัน ถูก ผลัก ทิง้ ลงมาในแผ่น ดิน โลกแล้ว มั
นก็ข่มเหงหญิงที่คลอดบุตรชายนั ้น 14 แต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่
สองปีก แก่ หญิง นั ้น เพื่อ ให้ นางบิน หนี หน ้างู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารใน
สถานที่ ของนาง จนถึง ที่ ซ่ึง นางจะได้ รบ
ั การเลี้ยงดู ตลอดวาระหนึ่ ง และ
สองวาระและครึง่ วาระ 15 งู นั ้ นก ็ พ่น นํ้า ออกจากปากเหมือนนํ้า ท่วมไหล
ตามหญิงนั ้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั ้นไปกับน้าํ ท่วม 16 แต่แผ่นดินก็ได้ช่วย
หญิง นั ้น ไว้ ได้ โดยแยกออกเป็น ช่องแล้ว สู บน ้าํ ท่วมนั ้ นที ่ พ่น ออกจาก
ปากพญานาคนั ้น ลงไป 17 พญานาคโกรธแค้น หญิง นั ้น มัน จึง ออกไปทํา
สงครามกับ เชื้อ สายของนางที่ เหลือ อยู่ นั ้น คือ ผู้ ที่ รักษาพระบัญญั ติ ของ
พระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์
13
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1 และข้าพเจ้าได้ยน
ื อยู่ที่หาดทรายชายทะเล

และเห็นสัตว์รา้ ยตัวหนึ่ ง
ขึ้น มาจากทะเล มั นม ี เจ ็ด หัว และสิบ เขา ที่ เขาทัง้ สิ บน ั ้นม ี มงกุฎ สิบ อัน
และมีช่อ
ื ที่ เป็น คํา หมิน
่ ประมาทจารึก ไว้ที่ หัวท ัง้ หลายของมัน 2 สัตว์ร้าย
ที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น นั ้น เหมือนเสือ ดาว และเท้า เหมือนเท้า หมี และปาก
เหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ ให้ฤทธิของมั
น และที่ นั่งของมัน และ
์
3
สิทธิ อาํ นาจอัน ใหญ่ ยงิ่ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นว ่า หัวๆหนึ่ ง ของ
สัตว์รา้ ยดูเหมือนถูกฟันปางตาย แต่แผลที่ถูกฟันนั ้ นรักษาหายแล้ว คน
ทัง้ โลกติดตามสัตว์รา้ ยนั ้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ 4 เขาทัง้ หลายได้บูชา
พญานาคที่ ได้ ให้ อํานาจแก่ สัตว์ร้ายนั ้น เขาได้ บูชาสัตว์รา้ ยนั ้น กล่าวว่า
“ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ ได้ และใครสามารถจะทําสงครามกับสัตว์นี้ ได้�
5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั ้ นมีปากที่ พูดคํากล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และ
ยอมให้มัน ใช้ อาํ นาจกระทํา อย่างนั ้น ตลอดสี่ สิ บสองเดือน 6 มัน กล่าวคํา
หมิน
่ ประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิน
่ ประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อ
พลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยูในสวรรค์
่
สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน
7 และยอมให้ มัน ทํา สงครามกับ พวกวิ สุ ทธิ ชน และชนะเขา และให้ มั
นมีอาํ นาจเหนื อชนทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกประชาชาติ 8 และบรรดา
คนที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกจะบูชาสัตว์รา้ ยนั ้น คือ คนทัง้ ปวงที่ ไม่มี ชื่อ จดไว้
ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตัง้ แต่ แรก
9
ทรงสร้างโลก ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิด 10 ผู้ใดที่ กําหนดไว้ให้ไปเป็นเชลย
ผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ
นี่ แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน
และข้าพเจ้า เห็น สัตว์ รา้ ยอีก ตัว หนึ่ ง ขึ้น มาจากแผ่น ดิน มี สองเขา
เหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค 12 มันใช้อาํ นาจของสัตว์รา้ ยตัว
เดิ มน ั ้นอย่างครบถ้วนต่อ หน้า สัตว์รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ มัน ทําให้ โลกและคน
ที่ อยู่ ในโลกบูชาสัตว์รา้ ยตัว เดิ มน น
ั ้ ที่ มี แผลปางตายแต่ รก
ั ษาหายแล้ว
13 สัตว์ ร้ายนี้ แสดงการมหัศจรรย์ ใหญ่ จนกระทํา ให้ ไฟตกลงมาจากฟ้า
สู่ แผ่ นดิน โลกประจั กษ ์ แก่ ตามนุษย์ ทัง้ หลาย 14 มัน ล่อลวงคนทัง้ หลาย
ที่ อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั ้น ซึ่งมันมีอาํ นาจกระทําท่ามกลางสายตา
ของสัตว์ รา้ ยตัว เดิ มน ัน
้ และมัน สัง่ ให้ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในโลกสร้างรู ป
จําลองให้แก่ สัตว์รา้ ย ที่ ถู กฟัน ด้วยดาบแต่ ยังม ี ชี วิตอยู่ นั ้น 15 และมั นม
ี อาํ นาจที่ จะให้ ลมหายใจแก่ รู ปสัตว์ นั ้น เพื่อ ให้ รู ปสัตว์ รา้ ยนั ้น ทัง้ พูด ได้
และกระทํา ให้บรรดาคนที่ ไม่ ยอมบูชารู ป สัตว์รา้ ยนั ้น ถึงแก่ ความตายได้
16 และมันยังได้บังคับคนทัง
้ ปวง ทัง้ ผูใหญ่
้
ผูน
้ ้ อย คนมัง่ มีและคนจน ไทย
และทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่ มือขวาหรือที่ หน้าผากของเขา 17 เพื่อไม่
11
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ให้ ผู้ ใดทําการซื้อ ขายได้ นอกจากผู้ ที่ มี เครือ
่ งหมายนั ้น หรือ ชื่อ ของสัตว์
18
ร้ายนั ้น หรือ เลขชื่อ ของมัน ในเรือ
่ งนี้ จงใช้ สติ ปัญญา ถ้า ผู้ ใดมี ความ
เข้าใจก็ ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์รา้ ยนั ้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคล
ผู้หนึ่ ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก

14
ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด พระเมษโปดกทรงยืน อยู่ที่ ภู เขาศิ โยน
และผูที
้ ่อยูกั
่ บพระองค์มีจํานวนแสนสี่หมื่นสี่พันคน ซึ่งเป็นผูที
้ ่มีพระนาม
ของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขา 2 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ
เสียง จาก สวรรค์ ดุ จ เสียง นํ้า มาก หลาย และ ดุจ เสียง ฟ้าร้อง สนั ่น และ
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง พวก ดีด พิณ เขา คู่ กําลัง บรรเลง อยู่ 3 คน เห ล่านั ้ นร ้
องเพลงราวกับ ว่า เป็น เพลงบทใหม่ ต่อ หน้า พระที่ นั ่ง หน ้า สัตว์ ทัง้ สี่ นั ้น
และหน้า พวกผู้ อาวุโส ไม่มี ใครสามารถเรียนรู ้เพลงบทนั ้น ได้ นอกจาก
คนแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั ้น ที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก 4 คนเหล่า
นี้ เป็น คนที่ มิได้ มี มลทิ นก ับ ผู้ หญิง เพราะว่า เขาเป็น พวกพรหมจารี พระ
เมษโปดกเสด็จไปที่ใด คนเหล่านี้ ก็ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่ทรง
ไถ่ จากมวลมนุษย์ เป็น ผลแรกถวายแด่ พระเจ้า และแด่ พระเมษโปดก
5 ปากเขาไม่ กล ่าวคํา อุบายเลย เพราะเขาไม่ มี ความผิด ต่อ หน้า พระที่นั่ง
ของพระเจ้า
1

ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ง
ึ ที่ บิ นอยู่ ในท้องฟ้า เพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่คนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลก แก่ ทุกชา
ติ ทุ ก ตระกูล ทุ ก ภาษา และ ประชากร 7 ท่าน ประกาศ ด้วย เสียง อัน ดัง
ว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และถวายสง่า ราศี แด่ พระองค์ เพราะถึง เวลาที่
พระองค์ จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ‘ผู้ ได้ ทรงสร้าง
ฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล� และบ่อนํ้าพุทัง้ หลาย�
6

ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน
ทูต สวรรค์ อี กอง ค์ หน ่งึ ตาม ไป ประกาศ ว่า “บา บิ โลน มหานคร นั ้น
ล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่านครนั ้นทําให้ประชาชาติทัง้ ปวงดื่มเหล้า
องุน
่ แห่งความเดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี �
8

ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามประกาศการทุกข์ ทรมานเป็น นิ ตย์ ของทุก คนที่
รับเครือ
่ งหมายและบูชาสัตว์ร้าย
9 และทูต สวรรค์ ซ่ึง เป็ น องค์ ที่ สามตามไปประกาศด้วยเสียงอัน ดัง ว่า
“ถ้า ผู้ ใดบูชาสัตว์รา้ ยและรู ป ของมัน และรับ เครือ
่ งหมายของมัน ไว้ที่ หน
10
้า ผากหรือ ที่ มือ ของตน ผู้ นั ้น จะต้องดื่ม เหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธของ
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พระเจ้า ซึ่ง ไม่ ได้ ระคนกับ สิง่ ใด ที่ ได้ เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์
และ เขา จะ ต้อง ถูก ทรมาน ด้วย ไฟ และ กํามะถัน ต่อ หน้า ทูต สวรรค์ ผู้
บริสุทธิ์ทัง้ หลาย และต่อ พระพักตร์พระเมษโปดก 11 และควัน แห่ง การ
ทรมานของเขาพลุ่ง ขึ้น ตลอดไปเป็น นิ ตย์ และผู้ ที่ บูชาสัตว์ รา้ ยและรู ป
ของมัน และผู้ ใดก็ ตามที่ รับ เครือ
่ งหมายชื่อ ของมัน จะไม่ มี การพัก ผ่อน
เลยทัง้ กลางวันและกลางคืน�
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน
นี่ แหละคือ ความอดทนของพวกวิ สุทธิ ชน คือ ผู้ ที่ รักษาพระบัญญั
ติ ของพระเจ้า และความเชื่อ ของพระเยซู ไว้ 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระ
สุรเสียงจากสวรรค์สัง่ ข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ตัง้ แต่นี้ สืบไปคนทัง้
หลายที่ ตายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเป็นสุข� และพระวิญญาณตรัสว ่า
“จร ิ งอย่างนั ้น เพื่อ เขาจะได้ หยุด พัก จากความเหนื่ อยยากของเขา และ
การงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป�
12

การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หน่งึ ประทับบนเมฆ
นั ้น เหมือนกับ บุตรมนุษย์ สวมมงกุฎ ทองคํา บนพระเศียร และพระหัตถ์
ถือ เคียวอัน คม 15 และมี ทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ึ งออกมาจากพระวิหาร
ร้องทูล พระองค์ ผู้ ประทับ บนเมฆนั ้น ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “จงใช้เคียวของ
พระองค์ เก ี่ยว ไป เถิด เพราะ ว่า ถึง เวลา ที่ พระองค์ จะ เกี่ยว แล้ว เพราะ
ว่า ผลที่ จะต้องเก็บ เกี่ยวในแผ่น ดิน โลกนั ้น สุก แล้ว� 16 และพระองค์ ผู้
ประทับบนเมฆนั ้น ได้ทรงตวัดเคียวนั ้นบนแผ่นดินโลก และแผ่นดินโลก
ก็ ได้ ถู กเกี่ยวแล้ว 17 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ึ งก ็ ออกมาจากพระวิหาร
บนสวรรค์ ถือเคียวอันคมเช่นเดียวกัน 18 และทูตสวรรค์อีกองค์หน่งึ ผู้มี
ฤทธิเหนื
อไฟ ได้ออกมาจากแท่นบูชา และร้องบอกทูตองค์นั้นที่ถือเคียว
์
คมนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านจงใช้เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุน
่
19
แห่ง แผ่น ดิน โลก เพราะลู กอง ุ่น นั ้น สุ กด ี แล้ว � ทูต สวรรค์ นั ้ นก ็ ตวัด
เคียวบนแผ่น ดิน โลก และเก็บ เกี่ยวผลองุน
่ แห่ง แผ่น ดิน โลก และขว้าง
ลงไปในบ่อ ยํ่า องุ ่ นอ ัน ใหญ่ แห่ งพระพิโรธของพระเจ้า 20 บ่อย ่าํ องุน
่ ถูก
ยํ่าภายนอกเมือง และโลหิตไหลออกจากบ่อยํ่าองุน
่ นั ้นสูงถึ งบังเหียนม้า
ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตร
14 ข้าพเจ้าได้แลเห็น

15

ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ข้าพเจ้า เห็น หมายสําคัญ ในสวรรค์ อี กประการหนึ่ ง ใหญ่ ยิง่ และน่า
ประหลาด คื อมีทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ ถือภัยพิบัติ เจ็ดอย่าง อันเป็นภัยพิบัติ
ครัง้ สุดท้าย เพราะว่า พระพิโรธของพระเจ้า สิน
้ สุด ลงด้วยภัย พิบั ติ เหล่า
1
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นั ้น 2 ข้าพเจ้า เห็น เป็น เหมือนทะเลแก้ว ปนไฟ และบรรดาคนที่ มี ชัย ต่อ
สัตว์ร้าย และรู ปของมัน และเครือ
่ งหมายของมัน และเลขประจําชื่อของ
มัน ยืน อยู่ บนทะเลแก้ วน ัน
้ พวกเขาถือ พิณ เขาคู่ ของพระเจ้า 3 เขาร้อง
เพลงของโมเสส ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดก
ว่า “ข้า แต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราช
กิจของพระองค์ใหญ่ยิง่ และมหัศจรรย์นั ก ข้าแต่องค์พระมหากษั ตริยแห่
์
งวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวง วิถี ทางทัง้ หลายของพระองค์ ยุติ ธรรมและเที่ยงตรง
4 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า มี ผู้ ใดบ้างที่ จะไม่ ยําเกรงพระองค์ และ
ไม่ ถวายพระเกียรติ แด่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า พระองค์ ผู้ เดียว
ทรงเป็น ผู้ บริสุทธิ์ ประชาชาติ ทัง้ ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร์
พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว� 5 ต่อจาก
นี้ ข้าพเจ้า ได้ แลเห็น และดู เถิด พระวิหารของพลับพลาแห่ง สักขี พยาน
ในสวรรค์ เปิด ออก 6 และทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ถือ ภัย พิบั ติ ทัง้ เจ็ด ได้
ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่ง ห่ม ผ้า ป่านสี ขาวและบริสุทธิ ์ และคาดรัด
ประคดทองคํา 7 และสัตว์ตัวหนึ่ งในสี่ตัวนัน
้ ได้เอาขันทองคําเจ็ดใบเต็มด
้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ ส่งให้แก่ทูตสวรรค์
ทัง้ เจ็ด องค์ นั ้น 8 และพระวิหารก็ เต็ม ไปด้วยควัน ซึ่ง มาจากสง่า ราศี ของ
พระเจ้า และจากฤทธานุ ภาพของพระองค์ และไม่ มี ผู้ ใดสามารถเข้าไป
ในพระวิหารนั ้นได้ จนกว่าภัยพิบติ
ั ทัง้ เจ็ดของทูตสวรรค์เจด
็ องค์นั้นจะได้
สิน
้ สุดลง

16

แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน เสียงดัง ออกมาจากพระวิหาร สัง่ ทูต สวรรค์ ทัง้
เจ็ด องค์ นั้ นว ่า “จงไปเถิด เอาขัน ทัง้ เจ็ด ใบ ที่ เต็ม ไปด้วยพระพิโรธของ
พระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
1

ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)
ทูต สวรรค์ องค์ แรกจึง ออกไปและเทขัน ของตนลงบนแผ่น ดิน โลก
และคนทัง้ หลายที่ มี เครือ
่ งหมายของสัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็ เกิด
เป็นแผลร้ายที่เป็นหนองมีทุกข์เวทนาแสนสาหัส
2

ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)

3 ทูตสวรรค์องค์ที่ สองก็เทขันของตนลงในทะเล

และทะเลก็กลายเป็น
เหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมด
สิน
้
ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเทขัน ของตนลงที่ แม่น ้าํ และบ่อนํ้า พุ ทัง้ ปวง
และนํ้า เหล่านั ้ นก ็ กลายเป็น เลื อด 5 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ทูต สวรรค์ แห่ ง
4
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นํ้า ร้องว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ ดํารง อยู่ บัดนี้ และ ผู้ ได้ ทรง
ดํารงอยู่ ในกาลก่อน และผู้ จะทรงดํารงอยู่ ในอนาคต พระองค์ ทรงเป็น
ผู้ ชอบธรรม เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาอย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ กระทํา ให้ โลหิต ของพวกวิ สุทธิ ชนและของพวกศาสดาพยากรณ์ ไหล
ออก และพระองค์ ได้ ประทานโลหิต ให้เขาดื่ม ด้วยเขาทัง้ หลายก็ สมควร
อยูแล้
่ ว� 7 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์อีกองค์หน่งึ ซึ่งอยูที
่ ่แท่นบูชาร้อง
ว่า “จร ิ งอย่างนั ้น พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด
การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้ว�
ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เทขัน ของตนลงที่ ดวงอาทิตย์ และทรงให้ อาํ นาจ
แก่ดวงอาทิตย์นั ้นที่จะคลอกมนุษย์ด้วยไฟ 9 ความร้อนแรงกล้าได้คลอก
คนทัง้ หลาย และพวกเขาพูด หมิน
่ ประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ ซึ่ งม ี
ฤทธิเหนื
อภัยพิบัติเหล่านั ้น และพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระ
์
เกียรติแด่พระองค์
8

ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ ห้า เทขัน ของตนลงบนที่ นั่ง ของสัตว์ รา้ ยนั ้น และ
อาณาจักรของมั นก ็ มืด ไป คนเหล่า นั ้น ได้ กั ดล ิ้ นของตนด้วยความเจ็บ
ปวด 11 และพูด หมิน
่ ประมาทพระเจ้า แห่ง สวรรค์ เพราะความเจ็บ ปวด
และเพราะแผลที่มีหนองตามตัวของเขา แต่เขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่จาก
การประพฤติของตน
10

ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สําหรับพวกกษั ตริย์แห่งทิศตะวันออก�
คือแม่น้ํายูเฟรติส
ทําให้นํ้าในแม่น้ํานั ้นแห้งไป เพื่อเตรียมมรรคาไว้สําหรับบรรดากษั ตริย์ที่
มาจากทิศ ตะวัน ออก 13 และข้าพเจ้า เห็น ผี โสโครกสามตนรู ป ร่างคล้าย
กบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์ รา้ ยนั ้น และออก
จากปากของผู้ พยากรณ์ เท็จ 14 ด้วยว่า ผี เหล่ านั ้น เป็น ผี รา้ ยกระทําการ
อัศจรรย์ มัน ออกไปหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงแห่ง แผ่น ดิน โลกคือ ทัว่ พิ ภพ เพื่อ
ให้บรรดากษั ตริย์เหล่านั ้นร่วมกันทําสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ผู้
ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผูที
้ เฝ้
่ าระวัง
ให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุข เกลือกว่าผู้น้ั นจะเดินเปลือย
กาย และคนทั้ง หลายจะได้ เห็นความน่าละอายของเขา� 16 และมัน
ให้เขาทัง้ หลายชุมนุมที่ตําบลหนึ่ ง ซึ่งภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
12 ทูตสวรรค์องค์ที่ หกเทขันของตนลงที่ แม่น้า
ํ ใหญ่

ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)

17 ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศ และมีพระสุ รเสียง

ดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารแห่งสวรรค์ว่า “สําเร็จแล้ว� 18 และ
เกิ ดม ี เสียงต่างๆ มี ฟ้าร้อง มี ฟ้าแลบ และเกิด แผ่น ดิน ไหวครัง้ ใหญ่ ซึ่ง
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ตัง้ แต่ มี มนุษย์ เก ิ ดมาบนแผ่น ดิน โลก ไม่ เคยมี แผ่ นดิน ไหวร้ายแรงและ
ยิง่ ใหญ่เช่นนี้ เลย 19 มหานครนั ้ นก็แยกออกเป็นสามส่วน และบ้านเมือง
ของ นานา ประชาชาติ ก็ ล่มจม มหานคร บา บิ โลน นั ้ นก ็ อยู่ ใน ความ ทรง
จํา ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อ จะให้ นครนั ้น ดื่ม ถ้วยเหล้า องุน
่ แห่ง
พระพิโรธอัน ใหญ่ หลวงของพระองค์ 20 และบรรดาเกาะต่างๆก็ หนี หาย
ไป และภูเขาทัง้ หลายก็ไม่มีผู้ใดพบ 21 และมีลูบเห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้า
ถูกคนทัง้ ปวง แต่ละก้อนหนั กประมาณห้าสิบกโิ ลกรัม คนทัง้ หลายจึงพูด
หมิน
้ เพราะว่า ภัย
่ ประมาทพระเจ้า เพราะภัย พิบั ติ ที่ เก ิด จากลูก เห็ บน ัน
พิบัติจากลูกเห็บนนร
ั ้ ้ายแรงยิง่ นั ก

17
การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย
ทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ในเจ็ด องค์ ที่ ถือ ขัน เจ็ด ใบนั ้น มาหาข้าพเจ้า และ
พูด ว่า “เชิญ มาที่ นี่ เถิด ข้าพเจ้า จะให้ ท่านดู การพิพากษาลงโทษหญิง
แพศยาคนสําคัญที่นั่งอยู่บนนํ้ามากหลาย 2 คือหญิงที่บรรดากษั ตริย์ทัว่
แผ่น ดิน โลกได้ ล่วงประเวณี ด้วย และคนทัง้ หลายที่ อยู่ ในแผ่น ดิน โลกก็
ได้ มัวเมาด้วยเหล้า องุน
่ แห่ง การล่วงประเวณี ของเธอ� 3 ทูต สวรรค์ องค์
นั ้นได้นําข้าพเจ้าเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารโดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้าได้
เห็นผู้หญิงคนหนึ่ งนั ่งอยู่บนสัตว์รา้ ยสี แดงเข้มตัวหนึ่ ง ซึ่ งมีช่อ
ื หลายชื่อ
4
เป็นคําหมิน
่ ประมาทเต็มไปทัง้ ตัว มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา หญิงนั ้นนุ่งห่
มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยเครือ
่ งทองคํา เพชรพลอย
ต่างๆและไข่ มุก หญิง นั ้น ถือ ถ้วยทองคํา ที่ เต็ มด ้วยสิง่ น่า สะอิดสะเอียน
และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี ของตน 5 และที่หน้าผากของหญิง
นั ้นเขียนชื่อไว้ว่า “ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทัง้
หลาย และแม่แห่งสิง่ ทัง้ ปวงที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก� 6 และ
ข้าพเจ้าเห็นหญิงนั ้นเมามายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน และโลหิตของ
คนทัง้ หลายที่ พลี ชี พเพื่อ เป็น พยานของพระเยซู เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น หญิง
นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ อัศจรรย์ ใจยิง่ นั ก 7 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น จึง ถามข้าพเจ้า
ว่า “เหตุ ไฉนท่านจึ งอ ัศ จรรย์ ใจ ข้าพเจ้า จะบอกให้ ท่านรู ถ
้ ึง ความลึ กล ับ
ของหญิง นั ้น และของสัตว์ รา้ ยที่ มี เจ ็ด หัว และสิบ เขาที่ เป็น พาหนะของ
หญิงนั ้น
1

กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์

สัตว์ร้ายที่ ท่านได้ เห ็น นั ้น เป็น อยู่ ในกาลก่อน แต่ บัดนี้ มิได้ เป็น และ
มัน จะขึ้น มาจากเหวที่ ไม่มี ก้น เหวเพื่อ ไปสู่ ความพินาศแล้ว และคนทัง้
หลายที่อยูในโลก
่
ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ตัง้ แต่แรกทรงสร้าง
8
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โลกนั ้น ก็ จะอัศจรรย์ ใจ เมื่อ เขาเห็น สัตว์ ร้าย ซึ่ง ได้ เป็น อยู่ ในกาลก่อน
แต่ บัดนี้ มิได้ เป็น และกําลัง จะเป็น 9 นี่ ต้องใช้ สติ ปัญญา หั วท งั ้ เจ็ด นั ้น
คือภูเขาเจ็ดยอดที่ หญิงนั ้นนั ่งอยู่ 10 และมีกษั ตริย์เจ็ดองค์ ซึ่งห้าองค์ได้
ล่วงไปแล้ว องค์ หน ่ึ งกํา ลัง เป็น อยู่ และอีก องค์ หน ่ง
ึ นั ้น ยัง ไม่ ได้ เป็น ขึ้น
และเมื่อ เป็น ขึ้น มาแล้ว จะต้องดํารงอยู่ ชัว่ ขณะหนึ่ ง 11 สัตว์ ร้ายที่ เป็น
แล้ว เมื่ อก ่อน แต่ เดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ เป็น นั ้ นก ็เป็ นที ่ แปด แต่ ก็ ยัง เป็น องค์ หน่งึ
ในเจ็ดองค์ นั ้น และจะไปสู่ ความพินาศ 12 เขาทัง้ สิบเขาที่ ท่านได้ เห็นนั ้น
คือกษั ตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติ แต่จะรับอํานาจอย่างกษั ตริ
ย์ ด้วยกั นก ับ สัตว์รา้ ยนั ้น หนึ่ ง ชัว่ โมง 13 กษั ตริย์ ทัง้ หลายนั ้ นม ี น้ํา พระทัย
อย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิ์ และอํานาจของตนไว้ แก่ สัตว์ ร้ายนั ้น
14 กษั ตริยเหล่
์
านี้ จะกระทําสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดก
จะทรงชนะพวกเขา เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น เจ้า นายเหนื อ เจ้า นายทัง้
หลาย และทรงเป็น พระมหากษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ หลาย และผู้ ที่ อยู่
กับ พระองค์ นั้น เป็น ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็น ผู้
ที่ สัตย์ซ่ ือ� 15 และทูตสวรรค์ นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “นํ้ามากหลายที่ ท่านได้
เห ็น หญิง แพศยานั ่ง อยู่ นั ้น ก็ คือ ชนชาติ มวลชน ประชาชาติ และภาษา
ต่างๆ 16 เขาสิบเขาที่ ท่านได้เห็นอยู่บนสัตว์ร้าย จะพากันเกลียดชังหญิง
แพศยานั ้น จะกระทําให้นางโดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และจะกิน
เนื้ อ ของหญิง นั ้น และเผานางเสีย ด้วยไฟ 17 เพราะว่า พระเจ้า ทรงดลใจ
เขาให้กระทําตามพระทัยของพระองค์ โดยการทรงทําให้พวกเขามีความ
คิดอย่างเดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั ้น จนถึงจะ
สําเร็จ ตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และผู้ หญิง ที่ ท่านเห็น นั ้ นก ็ คือ นคร
ใหญ่ ที่มีอํานาจเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก�

18
นครบาบิโลนล่มจม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่งึ
ลง มา จาก สวรรค์ ท่าน มี อํานาจ ใหญ่ ยิง่ และ รัศมี ของ ท่าน ได้ ทําให้ แผ่
นดิน โลกสว่างไป 2 ท่านได้ รอ
้ งประกาศด้วยเสีย งกึ กก ้ องว่า “บาบิ โลน
มหานคร ล่มจม แล้ว ล่มจม แล้ว กลาย เป็ นที ่ อาศัย ของ ผี ปิศาจ เป็ นที ่
คุ มขัง ของผี โสโครกทุก อย่าง และเป็นกรงของนกทุก อย่างที่ ไม่ สะอาด
และน่า เกลียด 3 เพราะว่า ประชาชาติ ทัง้ ปวงได้ ด่ ืม เหล้า องุน
่ แห่ง ความ
เดือดดาลในการล่วงประเวณี ของนครนั ้น และบรรดากษั ตริย์ บนแผ่น
ดิน โลกได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น และพ่อค้า ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลก
ก็ ได้ มัง่ มี ขึ้น ด้วยทรัพย์ฟุ ่ม เฟือยของนครนั ้น� 4 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
อีก เสียงหนึ่ ง ประกาศมาจากสวรรค์ ว่า “ชนชาติ ของเรา จงออกมาจาก
นครนั ้น เถิด เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่ มี ส่วนในการบาปของนครนั ้น และ
เพื่อ ท่านจะไม่ ต้องรับ ภัย พิบั ติ ที่ จะเกิด แก่ นครนั ้น 5 เพราะว่า บาปของ
1
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นครนั ้น กองสูง ขึ้น ถึง สวรรค์ แล้ว และพระเจ้า ได้ ทรงจํา ความชัว่ ช้า แห่ง
นคร นั ้น ได้ 6 นคร นั ้น ได้ ให้ ผลอ ย่าง ไร ก็ จง ให้ ผล แก่ นคร นั ้น อย่าง นั ้น
และจงตอบแทนการกระทําของนครนั ้นเป็นสองเท่า ในถ้วยที่นครนั ้นได้
ผสมไว้ก็ จงผสมลงเป็นสองเท่าให้นครนั ้น 7 นครนั ้นได้ เย่อหยิง่ จองหอง
และมี ชี วิตอย่างหรู หรามากเท่าใด ก็ จงให้ นครนั ้น ได้ รบ
ั การทรมานและ
ความระทมทุกข์ มากเท่านั ้น เพราะว่า นครนั ้น ทะนงใจว่า ‘เราดํารงอยู่
ในตําแหน่ ง ราชินี ไม่ใช่ หญิ งม ่าย เราจะไม่ ประสบความระทมทุกข์ เลย �
8 เหตุ ฉะนั ้น ภัย พิบัติ ต่างๆของนครนั ้น จะเกิด ขึ้น ในวัน เดียว ความตาย
และความระทมทุกข์ การก ัน ดารอาหาร และไฟจะเผานครนั ้น ให้ พินาศ
หมดสิน
้
พากษานครนั ้น ทรง
้ เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้า ผูทรงพิ
อานุภาพยิง่ ใหญ่�
กษั ตริยและพ่
์
อค้าแห่งแผ่นดินโลกครํา่ ครวญต่อบาบิโลน
บรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกที่ ได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น และ
ได้ มี ชี วิตอย่างหรู หราร่วมกัน นั ้น เมื่อ ได้ เห ็น ควัน ไฟที่ ไหม้ นครนั ้น ก็ จะ
พิลาปรํา่ ไห้ ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น 10 พวกกษั ตริย์ จะยืน อยู่ แต่ ห่างๆ
เพราะกลัว ภัย แห่ง การทรมานของนครนั ้น และจะกล่าวว่า “อนิ จจาเอ๋ย
อนิ จจา เอ๋ย บา บิ โลน มหานคร ที่ ยิง่ ใหญ่ นคร ที่ แข็ง แรง เพราะ เจ้า ได้
รับ การพิพากษาโทษให้ พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียวเท่านั ้น� 11 บรรดา
พ่อค้าในแผ่นดินโลกจะรํา่ ไห้ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น เพราะว่าไม่ มี ใคร
ซื้อ สินค้า ของเขาอีก ต่อ ไปแล้ว 12 สิ นค้า เหล่า นั ้น คือ ทองคํา เงิน เพชร
พลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงเข้ม ไม้
หอมทุก ชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทํา ด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ ที่ มี ราคามาก
ภาชนะทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะหิ นอ ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ
เครือ
่ งหอม กํายาน เหล้า องุน
่ นํ้ามัน ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ แกะ
ม้า รถรบ และทาส และชีวต
ิ มนุษย์ 14 และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหายใคร่
ได้นั ้ นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว สิ่งสารพัดอันวิเศษยิง่ และหรู หราก็พินาศ
ไปจากเจ้า แล้ว และเจ้า จะไม่ ได้ พบมั นอ ีก เลย 15 บรรดาพ่อค้า ที่ ได้ ขาย
สิง่ ของเหล่า นั ้น จนเป็น คนมั ่ งม ี เพราะนครนั ้น จะยืน อยู่ แต่ ไกลเพราะ
กลัว ภัย จาก การ ทรมาน ของ นคร นั ้น พวก เขา จะ ร้องไห้ ครํา่ ครวญ ด้วย
เสียงดัง 16 ว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น ที่ ได้ นุ่ง ห่ม ผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียด ผ้า สี ม่วง และผ้า สี แดงเข้ม ที่ ได้ ประดั บด ้วยทองคํา เพชร
พลอยต่างๆและไข่มุกนั ้น 17 เพียงในชัว่ โมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิง่ ใหญ่
นั ้ นก็พินาศสูญไปสิน
้ � และนายเรือทุกคน คนที ่โดยสารเรือ พวกลูกเรือ
และคนทัง้ หลายที่ มี อาชีพ ทางทะเล ก็ได้ ยืน อยู่ แต่ ห่างๆ 18 และเมื่อ คน
เหล่านั ้นได้ เห็นควันไฟที่ ไหม้นครนั ้ นก็รอ
้ งว่า “นครใดเล่าจะเป็นเหมือน
มหานครนี้ � 19 และเขาทัง้ หลายก็ โปรยผงคลี ลงบนศีรษะของตน พลาง
ร้องไห้ครํา่ ครวญว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น อันเป็นทีซ
่ ่ึงคน
9
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ทัง้ ปวงที่ มีเรือกําปั่ นเดินทะเลได้กลายเป็นคนมังม
่ ีด้วยเหตุจากสิง่ ของมี
ค่าของนครนั ้น เพราะภายในชัว่ โมงเดียวนครนั ้นก็เป็นที่รกร้างไป�
การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า
เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอัน บริสุทธิ ์ และพวกศาสดาพยากรณ์
ทัง้ หลาย จงร่าเริงยินดีเพราะนครนั ้นเถิด เพราะพระเจ้าทรงแก้แค้นต่อ
นครนั ้น ให้ ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 แล ้ วท ูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ที่ มี ฤทธิ์ มาก
ก็ได้ยกหินก้อนหนึ่ งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้ วว่า “บาบิโลน
มหานครนั ้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้ แหละ และจะไม่มีใครเห็นนครนั ้
นอีกต่อไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงนั กดีดพิณเขาคู่ นั กเล่นมโหรี
นั กเป่าปี่ และนั กเป่าแตร ในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่าง
ต่างๆอีก ต่อ ไป และจะไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงโม่ แป ้ง ในเจ้า อีก ต่อ ไป 23 และ
ในเจ้า จะไม่ มี แสงประทีป ส่องสว่างอีก ต่อ ไป และจะไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียง
เจ้า บ่าวเจ้า สาวในเจ้า อีก ต่อ ไป เพราะว่า บรรดาพ่อค้า ของเจ้า ได้ เป็น คน
ใหญ่ โตแห่งแผ่น ดิน โลกแล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้า ได้ ล่อลวงบรรดา
ประชาชาติ ให้ลุ่ม หลง 24 และในนครนั ้น เขาได้ พบโลหิต ของพวกศาสดา
พยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก�
20

19
อาเลลูยาบนสวรรค์
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสีย งดั งก ึ กก ้ อง ของ ฝูง
ชน จํานวน มาก ใน สวรรค์ ร้อง ว่า “อา เลลู ยา ความ รอด สง่า ราศี พระ
เกียรติ และฤทธิเ์ ดชจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 2 ‘เพราะ
ว่าการพิพากษาของพระองค์ เท ี่ ยงตรงและชอบธรรม� พระองค์ ได้ ทรง
พิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ นั ้น ที่ ได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน โลก
ชัว่ ไปด้วยการล่วงประเวณี ของนาง และ ‘พระองค์ ได้ ทรงแก้ แค้นผู้หญิง
นั ้น เพื่อ ทดแทนโลหิต แห่ง พวกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์� ” 3 คนเหล่านั ้ นร ้
องอีกครัง้ ว่า “อาเลลู ยา ‘ควัน ไฟที่ เก ิด จากนครนั ้น พลุ่ง ขึ้น ตลอดไปเป็น
นิ ตย์� ” 4 และพวกผู้ อาว ุโสทัง้ ยี่ สิ บสี่ คนกับ สัตว์ ทัง้ สี่ นั ้น ก็ได้ ทรุ ด ตัว
ลงนมัสการพระเจ้า ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นและร้องว่า “เอเมน อาเลลู
ยา � 5 และมี เสียงออกมาจากพระที่นั่ง ว่า “ ‘ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ และผู้ที่ยําเกรงพระองค์ ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่ จงสรรเสริญ
พระเจ้า ของเรา� ” 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดุจ เสียงฝูง ชนเป็ นอ ัน มาก
ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย และดุจ เสียงฟ้า ร้องสนั ่ นว ่า “อาเลลู ยา เพราะว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
1

การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก

7 ขอให้เราทัง
้ หลายร่าเริงยินดีและถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เพราะ
ว่า ถึง เวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และมเหสี ของพระองค์
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ได้ เตรียมตัว พร้อมแล้ว 8 และทรงโปรดให้ เธอสวมผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
สะอาดและขาว เพราะผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดนั ้น เป็น ความชอบธรรมของ
พวกวิสุทธิชน� 9 และทูตสวรรค์องค์นั ้นสัง่ ข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า
ความสุ ขมีแก่คนทัง้ หลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษ
โปดก� และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น พระดํารัส แท้ ของ
พระเจ้า� 10 แล้วข้าพเจ้าได้ ทรุ ดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการ
ท่าน แต่ ท่านได้ กล ่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้
เหมือ นกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่านที่ ยด
ึ ถือ คํา พยานของพระเยซู
จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคําพยานของพระเยซู นั้นเป็นหัวใจของ
การพยากรณ์ �
การเสด็จ กลับ มาสู่ แผ่ นดิน โลกของพระคริสต์ พร ้ อมด้วยเหล่า พล
โยธาของพระองค์
11 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ เห ็น สวรรค์ เปิ ด ออก และ ดู เถิด มี ม้า ขาว ตัว หนึ่ ง
พระองค์ ผู้ ทร งม้านั ้ นม ี พระนาม ว่า “สัตย์ ซื่อ และ สัตย์ จริง � พระองค์
ทรงพิพากษาและกระทํา สงครามด้วยความชอบธรรม 12 พระเนตรของ
พระองค์ดุจเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน และ
พระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซ่ึงไม่มีผู้ใดรู จ
้ ักเลย นอกจากพระองค์เอง
13 พระองค์ ทรงฉลองพระองค์ ที่ จุ ่มเลื อด และพระนามที่ เรียกพระองค์
นั ้น คือ “พระวาทะของพระเจ้า� 14 เหล่ าพลโยธาในสวรรค์ สวมอาภรณ์
ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด ขาว และ สะอาด ได้ นั ่ง บน หลั งม ้า ขาว ตาม เสด็จ
พระองค์ ไป 15 มี พระแสง คม ออก มา จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์ เพื่อ
พระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั ้น และ
พระองค์ จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์ จะทรงเหยียบบ่อ
ยํ่าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันเฉี ยบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
16 พระองค์ ทรงมี พระนามจารึก ที่ ฉลองพระองค์ และที่ ต้น พระอูรุ ของ
พระองค์ ว่า “พระมหากษั ตริย์ แห่ งมหากษั ตริย์ ทัง้ ปวงและเจ้า นายแห่ง
เจ้านายทัง้ ปวง�
การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า

แล ้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ ยืน อยู่ บน ดวง อาทิตย์ ท่าน
ร้องประกาศแก่ นกทัง้ ปวงที่ บิ นอยู่ ในท้องฟ้า ด้วยเสียงอัน ดัง ว่า “จงมา
ประชุม กัน ในการเลี้ยงของพระเจ้า ยิง่ ใหญ่ 18 เพื่อ จะได้ กิน เนื้ อ กษั ตริย์
เนื้ อนายทหาร เนื้ อคนมีบรรดาศักดิ์ เนื้ อม้า และเนื้ อคนที่ นั่งบนม้า และ
เนื้ อประชาชนทัง้ ไทยและทาส ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่� 19 และข้าพเจ้าเห็น
สัตว์รา้ ยนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่น ดิน โลก พร ้ อมทัง้ พลรบของกษั
ตริย์ เหล่า นั ้น มาประชุม กัน จะทํา สงครามกับ พระองค์ ผู้ ทรงม้า และกับ
พลโยธาของพระองค์
17

ปลายทางปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และกองทัพของเขา
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สัตว์ ร้าย นั ้น ถูก จับ พร้อม ด้วย ผู้ พยากรณ์ เท็จ ที่ ได้ กระทํา การ
อัศจรรย์ ต่อ หน้า สัตว์รา้ ยนั ้น และใช้ การอัศจรรย์ นั้น ล่อลวงคนทัง้ หลาย
ที่ ได้ รับ เครือ
่ งหมายของสัตว์รา้ ยนั ้น และบูชารู ป ของมัน สัตว์ร้ายและผู้
พยากรณ์ เท ็จ ถูก ทิง้ ทัง้ เป็น ลงในบึง ไฟที่ ไหม้ ด้วยกํามะถัน 21 และคนที่
เหลืออยู่นั ้น ก็ ถู กฆ่าด้วยพระแสงที่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ผู้
ทรงม้านั ้นเสีย และนกทัง้ ปวงก็กินเนื้ อของคนเหล่านั ้นจนอิม
่
20

20
ซาตานถูกขังไว้พันปี
แล ้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ลงมาจากสวรรค์ ท่านถือ ลู กก
ุญ แจของเหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น และถือ โซ่ ใหญ่ 2 และท่านได้ จับ พญานาค
ซึ่ง เป็น งู ดึกดําบรรพ์ ผู้ ซึ่ง เป็น พญามารและซาตาน และล่ามมัน ไว้พันปี
3 แล ้ วท ิ้ งม ัน ลงไปในเหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น แล ้ว ได้ ลั ่ นก ุญ แจประทับ ตรา
เพื่อ ไม่ ให้ มัน ล่อลวงบรรดาประชาชาติ ได้ อีก ต่อ ไป จนครบกําหนดพันปี
แล้วหลังจากนั ้นจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ ง
1

การฟื้ นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบัลลั งก ์ หลายบัล ลั งก ์ และผู้ ที่ นั ่ง บนบัล ลั งก ์ นั ้น ทรง
มอบให้ เป็น ผู้ ที่ จะพิพากษา และข้าพเจ้า ยัง ได้ เห ็น ดวงวิญญาณของคน
ทัง้ ปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะ
ของพระเจ้า และเป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ บูชาสัตว์รา้ ยนั ้น หรือ รู ป ของมัน และไม่ ได้
รับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่ หน้าผากหรือที่ มือของเขา คนเหล่านั ้นกลับมี
ชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ เป็นเวลาพันปี 5 แต่
คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกําหนดพันปี นี่ แหละ
คือ การฟื้ นจากความตายครัง้ แรก 6 ผู้ ใดที่ ได้ มี ส่วนในการฟื้ นจากความ
ตายครัง้ แรกก็ เป็นสุข และบริ สุทธิ ์ ความตายครัง้ ที่ สองจะไม่ มี อํานาจ
เหนื อ คนเหล่า นั ้น แต่ เขาจะเป็น ปุโรหิต ของพระเจ้า และของพระคริสต์
และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี
4

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก

ครัน
้ พันปี ล่วง ไป แล้ว ก็ จะ ปล่อย ซาตาน ออก จาก คุก ที่ ขั งม ัน ไว้
และมัน จะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติ ทัง้ สี่ ทิศ ของแผ่น ดิน โลก
คือ โกกและมาโกก ให้ คนมาชุ มนุ มกัน ทํา ศึก สงคราม จํานวนคนเหล่า
นั ้น มากมายดุจ เม็ด ทรายที่ ทะเล 9 และคนเหล่า นั ้น ยกขบวนออกไปทัว่
แผ่น ดิน โลก และ ล้อม กองทัพ ของ พวก วิ สุทธิ ชน และ เมือ งอันเป็ นที ่
รัก นั ้น ไว้ แต่ ไฟได้ ตกลงมาจากพระเจ้า ออกจากสวรรค์ เผาผลาญคน
เหล่า นั ้น 10 ส่วนพญามารที่ ล่อลวงเขาเหล่านั ้ นก ็ ถู กโยนลงไปในบึง ไฟ
7

8
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และกํามะถัน ที่ สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จอยู่นั ้น และมันต้องทนทุกข์
ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิ ตย์
การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพระที่ นั่ง ใหญ่ สี ขาว และเห็น พระองค์ ผู้ ประทับ บน
พระที่นั่ง นั ้น และ แผ่น ดิน โลก และ ฟ้า อากาศ ก็ อันตรธาน ไป จาก พระ
พักตร์พระองค์ และไม่ มี ที่ อยู่ สําหรับ แผ่น ดิน โลกและฟ้า อากาศนั ้น ต่อ
ไปเลย 12 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นบรรดาผู้ ที่ ตายแล้ว ทัง้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ ยืน
อยู่ จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนั งสือ ต่างๆก็ เปิด ออก หน ังสื ออ ี กม้
วน หนึ่ งก ็ เปิด ออก ด้วย คือ หนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ และ ผู้ ที่ ตาย ไป แล้ วก ็ ถู ก
พิพากษาตามข้อความที่ จาร ึก ไว้ในหนั งสือ เหล่า นั ้น ตามที่ เขาได้ กระทํา
13 ทะเลก็ส่งคืนคนทัง
้ หลายที่ตายในทะเล ความตายและนรกก็ส่งคืนคน
ทัง้ หลายที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น และคนทัง้ หลายก็ ถู กพิพากษาตามการกระ
ทําของตนหมดทุกคน 14 แล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิง้ ลงไปในบึง
ไฟ นี่ แหละเป็นความตายครัง้ ที่สอง 15 และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือ
แห่งชีวต
ิ ผู้นั ้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ
11

21
เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นท้ อง ฟ้า ใหม่ และ แผ่น ดิน โลก ใหม่ เพราะ ท้องฟ้า
เดิม และ แผ่น ดิน โลก เดิ มน ัน
้ หาย ไป หมด สิน
้ แล้ว และ ทะเล ก็ ไม่มี อีก
แล้ว 2 ข้าพเจ้า คือ ยอห์น ได้ เห ็น เมือ งบ ริ สุทธิ ์ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่
เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้า และจากสวรรค์ กรุ งนี้ ได้ จัด เตรียมไว้พร ้ อม
แล้ว เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับสามี
1

พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์และสิง่ สารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
“ดูเถิด พลับพลาของพระเจ้า
อยู่ กับ มนุษย์ แล้ว พระองค์ จะ ทรง สถิ ตก ับ เขา เขา จะ เป็น ชนชาติ ของ
พระองค์ และพระเจ้า เองจะประทั บอย ู่ กับ เขา และจะทรงเป็น พระเจ้า
ของเขา 4 พระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะ
ไม่มีอีกต่อไป ความครํา่ ครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อ
ไป เพราะยุคเดิมนน
ั ้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว� 5 พระองค์ผู้ประทับบนพระที่ นั่ง
ตรัสว่า “ดูเถิด เราสร้างสิง่ สารพัดขึ้นใหม่� และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคําเหล่านี้ เป็นคําสัตย์จริงและสัตย์ซื่อ�
6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “สําเร็จแล้ว เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ น
ปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั ้นดื่มจากบ่อนํ้าพุแห่งชีวต
ิ โดย
7
ไม่ ต้องเสีย อะไรเลย ผู้ ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั สิง่ สารพัด เป็น มรดก
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา 8 แต่คนขลาด
คนไม่เชื่อ คนทีน่
่ าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี คนใช้เวทมนตร์
3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากสวรรค์ว่า
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คนไหว้รู ปเคารพ และคนทัง้ ปวงที่พูดมุสานัน
้ จะได้รบ
ั ส่วนของตนในบึง
ที่เผาไหม้ด้วยไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้ ที่สอง�
แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์

9 ทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบ

อันเต็
มด้วยภัยพิบติ
ั สุดท้ายทัง้ เจ็ดประการนั ้น ได้มาพูดกับข้าพเจ้าว่า “เชิญมา
นี่ เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมษโปดก� 10 ท่าน
ได้ นํา ข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณขึ้น ไปบนภูเขาสูง ใหญ่ และได้ สําแดงให้
ข้าพเจ้า เห็น เมืองใหญ่ นั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ มอ ัน บริ สุทธิ ์ ซึ่ง กําลัง ลอย
ลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า 11 เมืองนั ้น ประกอบด้วยสง่า ราศี ของ
พระเจ้า ใสสว่างดุจ พลอยมณี อัน หาค่า มิ ได้ เช่น เดียวกับ พลอยหยกอัน
สุกใสเหมือนแก้วผลึก 12 เมืองนั ้นมีกําแพงสูงใหญ่ มีประตูสิบสองประตู
และที่ ประตู มี ทูตสวรรค์ สิ บสององค์ และที่ ประตู นั ้นจารึกเป็นชื่อตระกูล
ของชนชาติ อส
ิ ราเอลสิบ สองตระกูล 13 ทางด้านตะวัน ออกมี สามประตู
ทางด้านเหนื อม ี สามประตู ทางด้านใต้ มี สามประตู ทางด้านตะวัน ตกมี
สามประตู 14 และกําแพงเมืองนั ้นมีฐานสิบสองฐาน และที่ฐานนั ้นจารึก
ชื่ ออ ัค รสาวกสิบ สองคนของพระเมษโปดก 15 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ พู ดก ับ
ข้าพเจ้านั ้น ถือไม้วด
ั ทองคําเพื่อจะวัดเมือง และวัดประตูและกําแพงของ
16
เมืองนั ้น เมืองนั ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้
วัด เมืองนั ้น ได้ สองพัน สี่ รอ
้ ยกิโลเมตร กว้างยาวและสูง เท่า กัน 17 ท่าน
วัดกําแพงเมืองนั ้น ได้ เจ ็ด สิบ สองเมตร ตามมาตรวัด ของมนุษย์ ซึ่ง คือ
มาตรวัด ของทูต สวรรค์ องค์ นั ้น 18 กํา แพงเมืองนั ้ นก ่ อด ้วยพลอยหยก
และเมืองนั ้น เป็น ทองคํา บริสุทธิ์ สุกใสดุจ แก้ว 19 ฐานของกําแพงเมือง
นั ้น ประดั บด ้วยเพชรพลอยทุก ชนิ ด ฐานที่ หน่งึ เป็น พลอยหยก ที่ สองไพ
ทูร ย์ ที่ สามหินคว๊อตซ์ โปร่งแสง ที่ สี่ มรกต 20 ที่ ห้า โกเมน ที่ หกทั บท ิม ที่
เจ ็ด เพชรสี เขียว ที่ แปดพลอยเขียว ที่ เก ้า บุษราคัม ที่ สิ บหยก ที่ สิ บเอ็ด
พลอยสี แดง ที่ สิ บสองเป็นพลอยสี ม่วง 21 ประตู ทัง้ สิบสองประตู นั้นเป็น
ไข่ มุ กสิ บ สองเม็ด ประตู ละเม็ด และถนนในเมืองนั ้น เป็น ทองคํา บริสุทธิ์
ใสราวกับแก้ว
พระเจ้าสถิตอยูก
่ ับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด และพระเมษโปดกทรงเป็น พระวิหาร
ในเมืองนั ้น 23 เมืองนั ้น ไม่ ต้องการแสงของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเจ้า เป็น แสงสว่างของเมืองนั ้น และพระเมษ
โปดกทรงเป็น ความสว่างของเมืองนั ้น 24 บรรดาประชาชาติ ที่ รอดแล้ว
จะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั ้น และบรรดากษั ตริย์ในแผ่น
ดินโลกจะนําสง่าราศี และเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั ้น 25 ประตูเมือง
22 ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในเมืองนั ้นเลย
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ทุก ประตู จะไม่ ปิด เลยในเวลากลางวัน ด้วยว่า จะไม่ มี เวลากลางคืน ใน
เมือง นั ้น เลย 26 และคนทัง้ หลายจะนํา สง่า ราศี และเกียรติ ของบรรดา
ประชาชาติ เข ้า มา ใน เมือง นั ้น 27 สิ ่ง ใด ที่ เป็น มลทิน หรือ ผู้ ใด ก็ ตาม ที่
กระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน หรือพู ดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลย เว้น
แต่เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดกเท่านั ้นจึง
จะเข้าไปได้

22
แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ท่าน ได้ ชี้ ให้ ข้าพเจ้า ดู แม่น ้าํ บริ สุทธิ ์ ที่ มีน ้าํ แห่ง ชีวต
ิ ใส เหมือน
แก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่ง ของพระเจ้า และของพระเมษโปดก
2 ท่ามกลางถนนในเมืองนั ้น และริม แม่น้ํา ทัง
้ สองฟากมี ต้นไม้ แห่ งชีวต
ิ
ซึ่ง ออกผลสิบ สองชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้ นั้น สําหรับ
รักษา บรรดา ประชาชาติ ให้ หาย 3 จะ ไม่ มี การ สาป แช่ง ใดๆ อีก ต่อ ไป
พระที่นั่ง ของพระเจ้า และของพระเมษโปดกจะตัง้ อยู่ ในเมืองนั ้น และ
บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะปรนนิ บติ
ั พระองค์ 4 เขาเหล่านั ้นจะเห็นพระ
พักตร์ พระองค์ และพระนามของพระองค์ จะประทั บอย ู่ ที่ หน ้า ผากเขา
5 กลางคืน จะไม่ มี ที่ นั่น เขาไม่ ต้องการแสงเทียนหรือ แสงอาทิตย์ เพราะ
ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรงประทานแสงสว่างแก่ เขา และเขา
จะครอบครองอยูต
่ ลอดไปเป็นนิ ตย์ 6 และทูตสวรรค์องค์นั ้นบอกข้าพเจ้า
ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น คํา สัตย์ ซ่ ือ และสัตย์ จริง และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า แห่ง พวกศาสดาพยากรณ์ อัน บริ สุทธิ ์ ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของ
พระองค์ สําแดงแก่ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง
จะอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า � 7 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว ผู้ ใดที่ ถือ รักษาคํา
พยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ก็เป็นสุข�
1

คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้
ข้าพเจ้า คือ ยอห์น เป็น ผู้ ได้ เห ็น และ ได้ยน
ิ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ และ
ครัน
้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ และได้ เห ็น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลงจะนมัสการแทบ
เท้า ทูต สวรรค์ ที่ ได้ สําแดงเหตุ การณ์ เหล่า นี้ แก่ ข้าพเจ้า 9 แต่ ท่านห้าม
ข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย ด้วยว่า ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ เช่น เดีย วกั บท ่าน
และพวกพี่ น้องของท่านคือ พวกศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ ถือ รักษา
ถ้อยคํา ในหนั งสือ นี้ จงนมัสการพระเจ้า เถิด� 10 และท่านบอกข้าพเจ้า
ว่า “อย่าประทับตราปิดคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ เพราะว่าใกล้จะถึงเวลา
นั ้นแล้ว 11 ผู้ที่ เป็นคนอธรรมก็ ให้เขาอธรรมต่อไป ผู้ที่ เป็นคนลามกก็ ให้
เขาลามกต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนชอบธรรมก็ ให้ เขาชอบธรรมต่อ ไป และผู้ ที่
เป็น คนบริสุทธิ์ ก็ ให้ เขาเป็น คนบริสุทธิ์ ต่อ ไป � 12 “ดู เถิด เราจะมาโดย
เร็ว และจะนําบําเหน็ จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทําของ
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ทุก คน 13 เราคื ออ ัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐมและเป็น อวสาน เป็น
เบื้องต้น และเบื้องปลาย� 14 คนทัง้ หลายที่ ประพฤติ ตามพระบัญญั ติ
ของพระองค์ ก็ เป็นสุข เพื่อ ว่า เขาจะได้ มี สิทธิในต้
นไม้ แห่งชีวต
ิ และเพื่อ
์
15
เขาจะได้ เข ้า ไปในเมืองนั ้น โดยทางประตู ด้วยว่า ภายนอกนั ้ นม ี สุนัข
คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร คนไหว้รูปเคารพ คนใดที่รก
ั และ
16
กระทํา การมุสา “เราคือ เยซู ผู้ ใช้ ให้ ทูต สวรรค์ ของเราไปเป็น พยาน
สําแดงเหตุการณ์ เหล่านี้ แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลาย เราเป็นราก
และเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุงอ
่ ันสุกใส�
การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว ่า “เชิญ มาเถิด� และให้ ผู้ ที่ ได้ ยิน
กล่าวว่า “เชิญมาเถิด� และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้
ผู้นั ้นมารับน้าํ แห่งชีวต
ิ โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 18 ข้าพเจ้าเป็นพยานแก่
ทุกคนที่ ได้ ยินคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิม
่ เติมคําเข้าไปใน
หนั งสือ นี้ พระเจ้า ก็ จะทรงเพิม
่ ภัย พิบั ติ ที่ เข ียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ แก่ ผู้
นั ้น 19 และถ้า ผู้ ใดตัด ข้อความออกจากหนั งสือ พยากรณ์ นี้ พระเจ้า ก็ จะ
ทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยูในหนั
่
งสือแห่งชีวต
ิ และที่มีอยูในเมื
่
องบ
ริสุทธิ์นั ้น และจากสิง่ ที่มีเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
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คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
พระองค์ ผู้ ทรงเป็น พยานในเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนี้ ตรัสว ่า “แน่ นอน
เราจะมาโดยเร็ว� เอเมน พระเยซู เจ้า ขอให้เป็น เช่น นั ้น เชิญ เสด็จ มา
เถิด 21 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดํา
รงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
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